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ajtársi Levél 
MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG KÖZPONTI 

TÁJÉKOZTATÖJA 

ALAPiTOTTA: VITÉZ KARSAY JENÖ ALEZREDES 

1967. JULIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER 
6Kfoe~F-4~OVE1\mER~DECEMBER 

XX. ÉVFOLYAM, 7-8-9-10-11-12 szám 

EN' ~~~ECJÜLETTEL 
V'TÉZÖL. 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS A MKCSBK KÖZPONT CÍME: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 

P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA 



AMCSBK, 
A M. KIR. CSENDÖR AJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

ontariói (kanadai) csoportjai hatóság működési engedéllyel rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949. 
A müködési: engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Prov~nce f Ontario, Hon. John Yaremko, mi

nister of citizenship, provinciaI secre ary. 
Angol hivatalos megnevezésünk "Royal Hungari-an Gendarmerie Ve

tera'lls' Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. 

Feladataink: 

. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 

Anyagilag segíteni rászoruló tag ainkat, azok családját adctnányokkal, 
gyüjtéssel, kölcsönnel. 

Előadások, ünnepélyek (csendőnt~pok) rendezésével anyagi alapot lé
tesíteni, ebből az alapból tárnogatni fi rászoruló öreg, rokkant, munkanél
küli bajtársai:nkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni baj társainkat. 

Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. 
kir. Csendőrség azon volt tagjainak. ik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket a ták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a v It m. kir. Csendőrség hivatásos tag
jaiból áll 5%-ban pedig a céljainkk l egyetértő csendőrbarát, tartalékol 
baj társ ai nkból. 

A BAJTÁRSI LEVÉL, a Magya Királyi Csendőr Bajtárc;:j Közösség
nek, mint viiágszervezetnek közpon i tájékoztatója. Az MKCSBK alaku
lási éve: 1948. 

KIADJA a MKCSBK Vezetőség. SZERKESZTI a Szerkesztő 
Bizottság. Minden cikkért, közlemén ért szerzője felelős. 

Minden levelet, hírt, közl ényt és pénzadomány t a 
következő c re kérünk: 

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

Postafiókunkat egyházai nk ajánlIsa után a kanadai' postaügyi miniSZ
térium (Ottawa) hivatalosan bejegye te. 

Bajtárs, bízz a MKCSBK Vez töségében, mely személytelenül éS 
önzetlenül intézi viiágszervezetünkájékoztató, nyilvántartási és segélY
ügyi szolgálatát. 

• 

, 

A kanadai kir. csendör az ottawai · parlament épülete elött, 
Kanada 100 éves születésnapján 



967 ÉVI CSENDORNAPI BESZÁMOLóK 
MKCSBK angliai csoportja 
február 11-én ünnepelte a 

napot a londoni Mindszen-
ünnepi Wlcsorával 

bajtársi összejövete
A megjelent 18 osendör baj

kívül 14 osendörbarát vett 
az ünnepségeken. A megem

beszédot Kul1lsár Lajos al
tar.totta, kidomborítva a 
nap Iényegét, államfői rell

történt ,rendszeresítését és 
v ...... "'.'" ihajdani osendőmapok 
p~~s hangulatát elevenítette 

Kellemes baráti baJngulatban 
a társaság az éjféli órá

Ez alkalommal az öss~egyült 
19 angol fontot gyüj

össze a MKCSBK központ 

érdekességet megemlítjük, 
a londoni Mindszenty Otthont 

alá !hozó 12 bizottsági 1Ja:g kö-

zül 7 csendör volt! Gratulálunk 
angliai Bajtársak! 

'. 
Franciaországi bajtársaink, zöm

mel a Tourooingbain és Roubaix
ban élők és a csendőr barátok 1967. 
február 18-án rendezték meg a 
csendömapot Bata József Öl1IIles

terbajtárstmk lakásán. Az ünne
pély délután 4 órakor kezdődött, 
amelyen 16-an vettek ,reszt. 

Az ünIlJepséget a házigazda nyi
botta meg, üdv,özölte a megjelent 
bajtársakat és a csendőr bal1átokat. 
A Hisze~egy elmondása utáJn a 
megje1ent~ 1 perces néma felál
lással adóztak a hősi és mártir ha
lált halt BajtáI1Slalk dicső emléké
n~. 

Utá1na Tóth József től1IIl., Ifmn
ciaoI1szági területwretö bajtársunk 
méLtatta a nap ' je1entöségét, meg-

Géppuskás kiképzés a szombathe
lyi örsparancsnokképzö iskolán 

1936-ban. 
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emléke~tt . a m. kir. Csendőrség 
létrehozásáról 1881-11len. a múltjá
ról, m~ödéséről a két világhábo
rú között, valamint a jövőbe vetett 
törhetetlen hitéről 

Ezután Hajas IstvláJn tb. csendőr 
szavalta ,el ezen alikJalomra írt "Re
ménykedjünk" c. szép vel1Sét. 

A osendömapi ÜlIlnepséget baj
társi vacsora ikövettJe, melyet a 
csendőr asszonyok készítettek el jó 
magyaros ízléssel. A J:>ajtársak a 
késő esti 6rák;i,g matradtak együtt 
kellemes hangulatban. 

• 
Az adelaidei bajtársai'llk (Dél

ausztrália) az idei osendőr napot 
tiebruár 19-én, vasá.ma.p egésma.
pos osaládi kirándulás keI'etéoon 
ta.rtották meg. A ,bajtársak, osa1ád
tagjaik és barátaik gépkocS!iikon az 
Adelaide fővárostól 50 mértföldn)"i
re lévő ALexandra tó partjára utaz-
1JaJk., hasonlóan az elmúlt évi csen
dőr naphoz, ahol :a tiklkaJsztó nyá
ri hőség ellenéI1e a napot nagyon 
~eLlemesen töltötték együtt. Ebéd 
után a csopoweZJetö bajtársUlIlk 
méltatta a nap jeLentöségét és meg
emlékezett a csendör Hősökről és 
Mártir0kr6l, valrunint az elhunyt 
osendőr Bajtársakról. Ezután a leg
idősebb bajtárs szólott szívből a 
fiatalokhoz, buzdítv;a és lelkesítve 
őklet. A csendőmapi kirándulás 
I1észtvevői a szép nap emlékével a 
késő esti órákban tértek haza ade-
1addei otthonrukba. 

A múlt évben elöször renderett 
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osendöm8ipÍ kirándulás sikere ~ 
idén még fokozódott, mely Ill.egtnu. 
tatkozott a bajtá:Mi adakozás nagy. 
ságában ·is. ,. 

Nyugatausztráliai csoportunk a 
csendör napOlt február 19-00 baj. 
társaink, azok hozzátartozói és a 
osendőrbarátok 'rrészvételévlel egy 
irn-ánduJássa1 egybekötött piknik 
alkalmával rendezték meg. 

Ezt megelőzően, fiebruár 12-én a 
magyar lelkésrek: Fazekas János 
jezsuita atya és KieméIlly Péter ev 
lelkész - szívből jövő és szívhez 
szóló ibesZJédben és limáblan emlé. 
kieztek meg a m. kiLr. Csendőrség. 
ről, annak élő és halott tagjait1ól, 
a Testület mindmáig fennmaradt 
és élő nemes szelLeméről 

A február 19-i kirándulás helyé
ül Perth kömyékének egyik leg· 
sre bb helyét választották, a Ser· 
pentine gátnál ,fekvő és 35 mér· 
földre lévő óriási víz.tároló meden
oét. Itt kezdődik a híres ausztrá· 
liai "bush" ~erdőség), mel)"nek egy 
remekül kia.r1banta,rtott részén pom· 
pás helyet találtak. 

A királnduIás teljes siiikerrel 
az idő Ir.itkaszép és kellemes volt, 
hangulat kitünő és mindenki va
lóban egy lkiválóan sikerült nap 
emlékével tért haza otthonába. ,. 

Sydney-i, New South Wal~ 
(Ausztrália) csoportunk a csen.dor 

napot 1967. február ll-én ünnepe~
te a sydney;i Magyar Házban bal" 

vacsom keretében, melyen 
csendől1bajtárs., ,csendörb3irát, 
és hozzátartoz.ó jelent meg. 

megemlékezést Dr. Jani Lst
szds bajtárs tartotta, ki fe1idéz-

a hazai csendőr napok aLaki 
és annak tartaJlmi 

_~é)séJ~ét ismertette. ViJSsm effi

az.oo első élményeire -
_UK\JI még csak kívülá1ló - kül
~:eldjen látta a m. kir. Csendör

nagy ünnepét. Mikor aztán a 
tényleges tagja lett, a 
időkben fe1elősségtel

beosztásban alkaJma volt meg-
r,u;c.oLJUlU arról is, hogy a csendör

kötelességteljesités:e eI1k.ölcsi 
IDvldílP"P'I'IJ és hös[ kiá1lással páro

A m. kir. Csendőrség volt az, 
a végveszél)'lben szervezett

tudataLatti 100 százaléik:os 
g)"atra f1egy

és felsz.eI1eIéssel egy em-
állt helyt, megőrizte. a nyu-

közbiztonságot és hősiesen 
a százszoros túlerővel 

az ország utolsó darabjáig. 
a tragikus eseményekről 

halált halt csendőr bajtár-
százalékos nagy alI'álnyszáma 

tanúsikodik ... 

hogy ennek a testüle
IlZelllen:mek kíván hódolni, a múlt 
RaLKl€~zé:5lével kívánja azt ébI1en

addig is, mlg a magya'rok J&. 
segítségével a m. kir. Csen

újból el nem nyeri méltó 
a szülöh.aza földjén. 

. Jani. I'stván szds beszéde a 

hallgatóság soraiban épp oly meg
hatódottságot szült, mint ahogy ő 
azt előadta és átJérezte. Beszéde 
vég.ezetével az egybegyültek. érzel
mü:k!Ilek óriási taps f1oI1májában ad
tak kifej eZJésIt. 

Ezután követOOez.ett a bajtár.SIi! va
csom és a már hagyományos, az 
éjszakai órákba nyú.ló bajtársi be
szélgetés a fehér asz1:a.l mellett. 

Bajtársai1l1k ismét kivették reszü
ket a MKCSBK közp. iköltségeire 
való áldozatos adományozásaikb61. 

'. Venezuelai bajtársaink Valenoiá
ban (lDélamer,ilka) 1967. február 12-
én üll1!l1epelték a csendőr napot, az 
otta:ni csoportveZletőnik:: vitéz Ra.f
fai JáIllos ŐI'ffi klkásáln. Az egybe
gyülitJek (l ti és 4 tht1Js bajtárs) 
V1aosorán vettek reszt, ahol meg,ha
tódva ,emlékeztek a régi békeidők 
ünnepi hangulatára, a hajdani csen
dörségi szolgálatra, a háború ke
mény haroaira és végül a roppant 
áldozatokm, melyet 1944 és 1945 
ZJudított hazánkra. A bajtársak a 
B. L. számára $ 20.- :uS dollárt 
adtak Ös.sze és kijelentették, hogy 
mindenlmr nagy eseménynek szá
mít a B. L. érkezése, azt örömmel 
várják Egyben a csoportvezető be
jelentette, ho.gy cső kapcsolatot lé
tJesftett Venezuela fővárosával: Ca
moassal és az ott élő cső. szds. 
bajtársunkat felMrték a MKCSBK 
tJerü1etveretöi poszt j ára. A vene
zuclai sz.órványok felikutatásával 
jelentős létszálmra fog felnÖlllii' az 
ottani MKCSBK. 
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Február ll-'én ÜiIm~lte meg 
szük bajtársi k:öI1ben a csendöma
pot a saopauJói M. Kior Csendőr 
Bajtársi Közösség helyi csoportja. 

V,itéz lWirth József csoportveze.. 
tö üdvözölte a megj,eLenteket éS a 
kÖVlet~ezö ünnepi megemléke7Jést 
olvasta fiel: 

"Az elözö éve~ben megtartott 
osendörnapokon ismertettük a tes
tület tfelMIítását indokló körülmé
nyemet és azt, hogya magyar nép 
fiai, akik tagjai lettek a osendor
ségnek, mennyi'I1e beváltották. a 
szolgálatukhoz füzött I1eményeket; 
- ezen alkalommal azonbaln m
kább ,a csendörség s21ol,gálatával 
szeretnék röviden foglaUrozni. ~e
szem ezt föképpen 'aZJért, mert a 
nemzet életében olyannyira nélkü
lözhetetLen és becsülettel végrett 
teendö~et a mostani otthoni ,re-
2lS,im nemcsak nem értékelte, ha
nem 'ross21aJkarattal és gyűlölettel 

akarja kihasznáLni. 
A csendörségi szolgálat három 

rész'tie tagozódott: 
l) a megel62lÖ szoLgálat, amely 

a büncselekmények elkövetésének 
kívánt elébe vágni; 

2) a nyomozó Iszolgálat, ,amely a 
már e~követett bűncseLekmények 

kiderítéséFe irányult; 
3) kanhatalmi 'Szolgálat, amely 

I1endkívüli esetekben a ,közendet 
biztosította. 

Ezekhez járu.1t háborúban a tá
bori csendöri: szolgálat, ,amely a 
harcoló csapatok mögött tartotta 
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fenn. a I1endet az elöirt smbálYOk 
szermt. 

A megelőzö (pI1eventhr) szolg' a· 
lat .egyik ·Legfontosabb része a nn. 1"'",r· 
tyázás volt, ami abban áUott, hogy 
a csendörök járorei ,szakadat Lanul 
eUenörJzték az örsk!örZJet teI'epttár_ 
gyait a nekik előírt módon. MégIá_ 
togatták a lakott, vagy lakatlan ~ 
rületelret, érdeklödtek a történtek 
és a szokatlan események után 
avagy már előre kifüstölték a bU: 
nözök rejteldlelyeit. HaJVonta több
ször, a nap és éjjel különböző Órái
ban ellátogattak a féLreeső hely.ek. 
I1e, meglátogatták ,az erdőben, a 
tanyákon lakókat s velük értekez
tek. Éjnek idején, amikor a lakos
ság már nyugovóra tért, - beko
pog1latott 'egy-egy jól iJsmert .egyén 
ablakán és megkéroezték, van-e 
v.alami újság azon a tájon. Boldog 
vDlt a paraszt-gazda, ha éjfJélkor 
szélben, viharban, szatkadó esőben, 
vagy csikorgó hóf\ergetegben be
szólt a csendőr-jámI' és megkér
dezne: Mi újság van maguknál Ist
ván gazda? "Nem történt semmi 
különös", - rendsZlerint ez volt a 
gazda válasza, - "de köszönjük, 
hogy a csen dör urak ilSmét meglá
tDgaJttak minket" - ,tette hozzá a 
gazda és már csikorgott is a hó a 
tovább haladó csendörök csilJIllái 
alatt. Azért mondtam ezt ilyen 
rés211etesen el, mert az egyik haZai 
ké,pes újság egy ilYleIl éÜeli lá toga' 
tási jelenetet úgy fOIidította .képelt· 
kel Hlusztrálva a kommuniS'W 

.'V€~ze'tl'\e, hogy a magyar osen
roég éjjellÍ á1mában ds zavarta 

munkás embeI1t! 

nyomozó szolgálat egyike 
a legnehe21ebbekmek. Itt szük
volt a csendör miJnden 1elemé

amelyet a ce:ndőr :ÍIS-

még fényeseb.bé csiJSzo1t. A 
ember veleszületett képes

krimináliszti.!k.ai kiképzé-
és a es,eru!ör heosületes, fá

munkájáJnak volt kö
hogy még a komplikált 

lf!S4'~teJ{re is hamar fény derült 
tettes ek az iga2lSágszOlgá1ta

jutottak. Az egész csen
llaLpon volt valami nagyobb 

,eseté!Il és tagjai 
IreItek ,egymással a ki

Az 1930-as évek 
még ÍIIltezfvebb voLt ez a 'SzDl
a nyDmozó atlakulaltok meg

folytán, mert 'eZlek az 
a legmodemebb nyo

eszközökkel siettek az örsök 

karhatalmi szolgáLat nagyobb 
zavar, 'sztrájkok, tűzvész, 

választások és ezekhez 
esetekben kívánt összpon
amely é,lén osendörtiszt 

ezek a szolgálatok meny
,egészségrontást, 

IIIVJrel€I,[- áldozatot kÖVleteJtek, 
!,,=,lIIlOlnlűruru is nagyDn 'sok vol

a magyar csendőr híven, 
és vitézül mindig helyt

úgy a bünözökke<l 'Szemben, 

mint a haJtár mentén a Haza külső 
ellenségeivel sremben. Elég meg
emIítenem, hogy 1916-bam., az erdé
lyi határ mentén egy-egy kis csen
dörors Iszázszoros túlerő ellen véd
te az örskör1etet, amíg mögötte a 
hadrakeit hadsetieg fielvoll1ult. A II. 
világháborúban a tábori csendör
ség létszámát a partJzánok .tizedel
ték. A vörös ár beözönLésekor pe
dig a m. kir. os'endőrség létszámá
nak több, mint a fieIét áldozta fel 
a Haza védelmében. Az él,etblen 
maradot1Jak nyugaJtra húzódtak, 
vagy még ma is bujdosnak, hogy 
kikerüljék a kommumsta börtön 
kinzókamráit. 

Áldozzunk egy peroet néma :l)el
állásaI hőseink és mártírjaink em
lékére! 

A magy;ar csendört ma kéiflelhe
tetle:nül üldözJ a feLszínre került 
söpredék, melynek ő tényleg ellen
sége voLt; - mert ellensége volt a 
rendbontólmak, a tolvajoknak, 
mbl6lmak, betörö~ek, gyHkosOik
nak, sikkas~tólmak és hazaáruló!k.
nak; - de viss21avárja őt ma is a 
becsületes magyar nép, amely tud
ta és tudja, hogy számára a ma
gyar csendőr jelenti a szabadságot 
és a nyugodt, biztDS életet_ 

BoldDg és nyugodt volt a ma
gyar nép abban a tudatban, hogy 
volt egy kÖZIbiztonsági szerv, mely 
őrködött élete, vagyona, becsülete, 
söt még álmai felei\:Jt :is. Boldog le
hetne más ország is, ha Hyen testü
lettel rendelkezhetne. Nem csodál-
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ható, ha. a Nyugat országai bizott
ságokat küldözgetJtek országunk
ba a m. k.ir. osendÖ,Iiség szolgála
tának tanulmányozására. 

A:llóta szétszóródtunk! De a ma
gya'r ,osendőr az er:n:i@rációban ils 
megmal1a:dt magyar CSloodőrnek és 
munkájával m~ndenütt elismerést 
és megbeosülést s~erzett. Nem ta
gadja csendőr mivoltát, szorOSaJIl 
tömörül ,emigrációs sZlet"V1e2Jetébe, a 
M. Kk. Csendőr Bajtát1si KÖ2Jösség
be és hiszi, hogy lesz még magyar 
fieltámadás és lesz egy:s2ler még M. 
Kir. Csendőrség 1s! 

A osoporwezető ünnepi beszéde 
után v. Almay Béla vk. ezI1ooes, az 
MHBK V'eZletője meLeg sZIavakkal 
üdvözölte az MKCSBK helyi oso
portját és dicsérő elismet1éssel adó
zott a m. kir. csendőrségnek, szol
gáLata ellátásáJnak ,s kiemelte a 
csendőrök vitéz magatartását a vi
lágháborWkban. 

Másnap, február 12-00, vasárnap 
az otthonról ilcimentett csendőr 
zászló alatt testületi1eg vett reszt 
a M. Kk. Csendőr Bajtársi Közös
ség hely;i csoportja a Budapest el
este afl{.almábóI a hösi halált ihalt 
bajtársak lelkiüdvéért szolgáltatott 
szentmisén. 

Buenos Aires-i bajtársaink (Ar
g,entina) 1967. május 6-án tartJották 
a csendőr napot helyettesítő baj-
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Szegénységbe még nem halt 
bele egy népe se a világnak, de 
gyávaságba már igen. 

Munoz Grandez 

társi vacsoráj Uikat. Több vendég 
részvételével elég szép szánunaJ 
jöttek össze. Dr. Endrődy ~ 
e2Jds. csopootVle2Jető üdvözölIbe 
megjelep.teket és bes2lédében a bi~ 
liából 15 idé2lett eI1re az alkalomra 
szóló szöv,eget. Az ünnepi besZé. 
det Dr. Csik LDiodor szds tartotta 
igen nagy sikeI1I1el. Rapp Jenő f:hdgy 
szines diapozitiveket Vietített gyö
nyörű délargentinai útjáról. Végül 
NagyilVányi Ödön szds ,olvasta fel 
a punta deL estei államföi kOnfe
renciáihoz, illetve annak "I1I éS2;tv~~víli. 

hez szóló memoralIldumot, majd 
táJjékoztatta a je1enlévőket ,a hor. 
vát fr:ontharcosok vacsorájáról. Az 
est, mely;en IÍlfjúsáJgunk kö~ül .is töb
ben Viettek részt, nagy erkölosi si· 
kerrel végződött. 

Az ungvári tanzászlóalj l. 
századának géppuskája 1944 
nyarán. A géppuska a verec-
kei ütközetben aknatelitalá~ 
latot kapott, kezelöi hösi ha-

lált haltak. 

bajtársaink (Dlinois, 
február 11-\ér1e 'ter-

a csendőmap ÜlIIDeplését, 
a rn.áSIfél méool1esre da

hóvihar, mely Chicagó éle
két hétre megbénította, szük

;ArN;~ tette, hogy a dátumot feb-
25-re halasszák. 

Sándor fötőr.rn, csoportve-
lakásán gyűLtek ÖSS2le baj tár

minJtegy 15-en s velük hoz
egy bajtársUJnk a 100 

lévő MilWlaukee-böl jött 
Bőséges vacsora fogyasztása 

a csoportV'e2lető méltatta a 
jelentőségét igen :tö

össZlefoglalóban. BajtársaJnk 
néma vigyázz álláJsban hó

a hősi és máIitímalált haLt 
emlékének. IUtáina a cso

fielolvaJSta azt az ima
versét, melyet a csendőregy-

ség érdekében írt s melyet a Baj
táJrsi Levél már ismertetett. Kiss 
fötőrm óriási taps formájában ka
pott elismerést kiváló verséért. Vé
gül kiosztásra került a MKCSBK 
elismerő okleVlele és a Csendőr Ál
dozatkészség Emléklapja az érde
mes bajtát1sak számára. A csoport 
titkára átnyújtotta baj társ aink
nak a MKCSBK igazolványokat és 
a MKCSBK jelvényeket azzal a ké
réssel, hogy maradjanak derék jár
örveZletők továbbra is a magyar 
emigráció országút j án. Az egybe
gyültek a késő éjfélutáni órákig 
maradtak és beszéLgettek kiváló 
hangulatban. 

* 
. Detroiti csendör bajtársaink 

1967. február 25-én ünnepelték a 
csendőr napot, melyen windsori és 
harrowi kanadai bajtársak is vet-

ungvári tanzászlóalj a körösmezei ,lVasutállomáson partizánbevetésre 
indulóban vonatra vár 1943 nyarán. 
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tek l'észt. Az ÜlImepi ,beszédben N. 
G. hdgy vázolta a ~atonás megjelie
nésű és fegyelmezett békebeli 
csendör mögött l1ejtöző, segítö
kész, meleg bajtársi !Szívet, mely 
most az otthomak meg~egítésén 
fál1adoZlik. A jelenlévö 1fjúság re
ne és táJncszámokkal szerepelt. Az 
estet ~smét teljesen a detro~ti csen
dőr hajtársak atyai páJrtfogója: Bál
dy Pál utász ömagy hajtársunk 
l1endezte, ,amit most is eHsmeres
sel nyugtázunlk. 

* 
Milwaukee-i csoportunk (Wis-

oonsÍ!I1, IUSA) 1967. f,ebruár 19-én 
rendezte meg oS!endörnapi üIlIIliep
ségét a magyélir ,r. ok. egyház dísz
termében. Ezt megelőzően a r. k. 
templomban február 12-00, a ref. 
templomban ~ebruáJr 19-én emlé
~eztek meg lelkészeink az elesett 
és máJrtírhalált halt csendör Baj
társakról. 

A hagyományos üIlitlJepen 65 
meghívott Vlendég Vlett 'részt. A 
v,endége~et Fogarasi Jó~sef alhdgy 
bajtál1sunk üdvözölte, az emlékbe
szédet a m. kir. osendöJ.1ségröl és 
a hösi és mártíJ.1halált halt baj tár
sakról vitéz Ághy Zoltán ,ezredes 
bajtársunk tartotta. Az ünnepély 
nagyon szépen smerült és a késő 
esti órákig tartott, Az ünnepély 
tiszta bevételéböl ,a osoport $16.-t 
utalt át ,a M[~CSBK központ cél
jai,ra. 

* 
New Brunswick-i csoportunk 
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tagjai (\New Jersey, USA) 1967 
fiebru.ár 18-án talItották a ha~ 
mányos 86-ik csendőmapi ünnep. 
séget a New BrunSjW1Í.ck-on létesí. 
tett "rreleki Pál" CS!erkészlházban 
Az ÜinJI1I~IJ'ien 87 személy ~ 
részt, köztük ooendör hajtársak és 
hozzátartózók, honvédek, rendör. 
ség képviselői, cserkés~ek és csen. 
dőrbarátok, kik jó.lredvű szóI1ako. 
zással töltötték az estét 'egészen a 
zárórái:g. 

Zimonyi Vendel örm" CSOport. 
v,ezetö üdvözölte a megje1enteket 
és rámutatott örömére, hogy a 
osendőmapot abban a cserkés~ház· 
ban tartJhatják, melynek tégláJihoz 
az itteni osendőr bajtárs'ak is anya
gilag hozzájárultak, a cserkészház 
egy újabb magyar vagyon az ame
Ilikai magyar ifjuság javára! Erre 
azonnal válaszoLt a Cserkészház 
Bizottság elnöke: Fehér Gyula cser
késztiszt, ki rámutatott arra, hogy 
ha any:agi, vagy más segítségre 
v,an .szü~sége a magyar cserké
szetnek, a segítők és az adakozók 
közt mindig szép száJmmal megta
lá:lható a csendőr bajtársak neve! 

Ezt követően az egJ'ibegyültek 
közösen mondták el a magyar nem
zeti imát, majd Nt, Bertalan Imre 
ref. lelkész mondta el asztali áldá· 
sát, Ürítették pohat1liklat mindany' 
nyiuk egészségél'le, majd felszolgál· 
ták a vacsorát: kirántott húst éS 

töltött káposztát. Az ízletes vaCSo' 
rát cserkészmamák fözték, cser-

; __ 1 . .0; .... "",.,. .szolgáLták fel, az italt 
irI!IlCserl[{és:z,ek mérték. 

'A"",n"" után Kiss Gábor fhdgy, 
new brunswioki MKCSBK cso

egyik alapítója 16 évvel ez
mondta el ünnepi :beszédét. 

között ,említette, hogy ha-
kötelékÜiIllket nem kötél, ha
a kötelességérzet tartotta ősz
beszélt hagyományos hüsé

majd kifejtette, hogy haj-
eskünk ma is kötelez Magyar

A teli ételes tál, a soro
si:kerek .az amerikai életünk-

stb, nem ment ·fel bennünket, 
híven önmagunlcllOz, becsü
hazai jjajtánkért és vitézül 
hagyományamkhoz ne te
meg ma is mindent a :rab
és pusztuló nemzetünkért! 

bejelentette, hogy a ne!W-
. csoport kezdeménye-

tert rabhazáInk felszabadítá
nemmzetközi síkon s ezt te
mert egy ,nagy és erös or-
áJllampolgáminak mindez 

lIKe!ng€~e1~t joga. A terv,eket dön
végrehajtás céljából felter

a MKCSKB központhoz. 
így folytélitJta: "Megyünk! Bí-

Iélek~el megi:ndulunk! Megal
és megállni nincs időnk, 

kell ]jjrkózzunk a feladatok-
Hitünket ismerö csend örök 15-

áldd meg ,~gaz igyekezetün
- Kiss fhdgy szavait hatal
elismerö tapsvihar kísérte. 

Zimonyi Vendel őrm. 
szomorú szívvel je-

lootette be, hogy 24 órával ezelött 
a sors elszólította az élök sorábó) 
Zalasdy Ferenc alezredes Bajtár
sumat. Kérte a csoport tagjait, 
hogy adakozzanak ,egy méltó nagy 
MKiCSBK koszoI1Úra és minél töb
ben vegyenek részt a holnapi te
metésen. IUtána az ,egybegyűltek 1 
peoc.es néma v~gyázZ!ban áldoztak 
a hösi és máJl1tírha1álit halt csen
d örök, köztük Zalasdy Ferenc al
ezredes eml'ékéne'k! 

Majd Zimonyi csoportvezetö kö
szöntötte a nagy csendör család 
legújabb jelenlévö tagját: Pál Já
nos bajtársunk feLeségét, ki elö
ször jelent meg körükben. 

A bajtársi áldozatkészség 66 \US 
dollárt gyűjtött össze a cs'e r'ké sz
ház javára. A hangulat fokozódott, 
az összejövetel ünnepi hangulatban 
éjfél utáni 1 óráig, a záróráig tar
tott, Az összejövetelen résztvett 
két kanadai vendég is. 

New Brunsw1ck-i osopol1tunk 
közben egy tol1taárverés'oo 23 US 
dollárt vételezett be, 'ezt és a csen
dőrnap tiszta bevételét, ,együttesen 
120,- US dollárt átutalt a 
MKCS~B központ számára Kana
dába. 

A Magyar Cserkész Szövetség 
pedig 400.- US dollárt kapott a 
csendömap megrendezésével a 
Teleki Pál cserkészház javáJ~a. 

* 
Calgary-i bajtársaink (Alberta, 

Kanada) 1967. f,ebruáJr 11-00 ren
de:z.ték meg a csendömapot egy 
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ünnepi vacsora keretében. Az ün
nepségen megjelertJtek a csendör 
bajtár1s>ak hozzátartózóikk!al, meg
jelentek a magyar egyhá7Ja!k és 
egyesületek képvisetöi is. 

Dr. Fabó Károly fhdgy, csoport
v'ezetö mondotta a megnyitó be
szédet, nr. KilSiS GyuLa 'Szd~ baj
társunk lét pohárköszönJtöt. Vitéz 
Balogh József a honvédSég nevé
ben, He~sely Ferenc az eg~letek 
közötti hizottság neV'ében hesZJél
(jek és eliSlIlleresüket fejezték ki a 
m. kk. OsendöI1ség otthoni és az 
emigrációban ki'fejtett szoLgálatá
én. A hesZJédek után dgányzene 
mellett tánc és ig,en jó hangulat 
volt záróráig. 

* 
A montreáli csoport (Quebec, 

Kanada) az 1967. évi csendörna
pot február 25-én Tendezte meg 
a Szt. István Egyesület emeleti he
lyiségében, 8 órai k~dettel. A Vlét

csom megkezdése ,elött az egyik 
bajtárs üdvözölte a megjelent baj
társakat és vendégeket, majd fel
olV'asta vitéz HaI1aJszthy István 
alez bajtársunknak az 1967.-i Osen
dörnapra ín dkkét, me1y a KaJna
dai Magyar Újság 1967. február 
17-i, 14. számában jelent meg (kö
szönet Nemes Gusztáv föszenkesz
tö ÚI1nak, mert más 'emtgrációs ma
gyar újságban nem jelent meg ha
sonló meg,emlékezés), a jelen volt 
közönség nagy tetszéssel fogadta 
e felolvlasást. A felolvasás utáln a 
vendégként jelen volt, a csendör-
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ségnek ,régi barátja, volt üg~ 
ma@aJsszfnvonalú elöadásban VUá: 
gította meg "A csendőrség szere. 
pét a jog és ,igazság szoLgálatában" 
A jelen volt vendégek nagy érdek: 
lödéssel haLlgatták a nagyszeru 
előadást. A elöadás befiejeztével 
kezdetét vette a vacsora, melyet 
az emlitett egyesület üzletvezetö. 
je készített és szolgált fel. A bO. 
séges és ízletes vaosora elfogyasz. 
tása után, meleg osaládias hangu. 
Lat alJa!kult ki, melyet az egyik baj. 
társunk ~ias és más magyar 
zeneszámokJkal, zongorán hatáso
srun tudott folrozni. A kb. 70 fös 
V'endégsel1eg kelLemes hangulat. 
ban maradt együtt záróráig. A 
mol1ltreáli csendömrup megrende. 
zése Szabó Sándor törm. csoport· 
vez'etö bajtársunk él1deme. 

* 
A niagaravidéki csoportunk tag-

jai (WellaJnd, Ontario, ~anada) 

1967. február 18-án ,rendezték meg 
a csendömrupot a welLandi Magyar 
önképzóK.ör hel~iségerben, hol az 
elnöki posztot S1mon Imre töI1IIl, 
osendörbajtársunk tölti be. Az ün
nepségen 120 személy v>ett 'részt, 
köZJtük a illiagaravidéki bajtársak és 
hozzátartozó ik teljes számmal, 
buffalói csendőr bajtársak, honvé· 
dek, csendörbalrátok, végül a 
MKCSBK központ ügyvcezetö elnő
k,e tikára k1séretél)en és torontói 
honvéd haj,társak, hamiltoni csen' 
dörök resZVlételéViel. 

Az ünnepi beszédet czapárY 

repülö ezredes tartotta, ki 
az itteni csendőr lbajtár

kiemelkedö 'erniJglfáJns iOOvé
és eredményes munká-

a magyar közös.ségéI1t. A köz
álló honvéd bajtárs 

\kitörő taps jutaJlmaz,ta. 
a MKCSBK kö~nti ügyve

elnöke ,eme1k!edett szólásra és 
JiI1él!:ez1tet1te a jelen.lévöket WM a 

év elötti: napra, m.ikor az Ede 
magyar nyaraló területén 

;....~....,,",a bontott zászlót a m. kir. 
WlV'éd:!>ée: és a ro:. kk. Csendörség 

szervezete, hogy betöltse lazt 
az emigrációban, mely

áJdásos eredményei most lrez
mutatkozni. Emlékeztette a 

arra, hogy ez a közös-
az emigráns példa, ahol a hon

és csendörök közösen, legy
megbeosülése mellett dolgoz
a magyar célokért, intrika

.... a~ testvéri életükben megmu
hogy az összefogás mit 

eredményezni. Ezt a nemes és 
összefogáJst akarta és akar-

MKCSBK köZlpOIlJt vilá~zer-
" ,;InAI7V" és kérte ehhez az 

bajtársak Isegítségét. Ezt kö
Varga Géza hegyivadász 
torontói MHBK csoport

átadta a MHBK koszorús 
.,rénvt>t Kövendy Károly szds

a MKCSBK vezetőség ügyve
elnökének a fentiekben ismer

munkássága eltsmeréséért, 
kanadai MHBK föcso

Kubicza Kázmér vk. 

eZl1edes bajtársunik juttatott el hoz
zá erre az aJlkalomra. 

A beszédek alatt és után a szor
goskodó csendör asszonyok fel
szolgálták a kiváló disznótoros va
osorát, melyet szmtén csendör asz
szonyainJk és bajtársaiJnk sütöttek 
az önktépzökör kon~áján. Ösi 
welLatndi lS~okás szerm megállás 
nélkül fiolytaz ital fielszol:gáIása is 
(kalitiorniai magyar hor, kanadai 
W1hisky) és az e~begyült ünnepi 
köZÖIliség hangularta emellredett. 
Rövidesen táJnoraperoült a vendég
sereg és záróráiJg szórakoztak ki
válóan. 

A kiválóan sikerült osendömap 
megs~ervezése és annak .anyagi 
el1edményei a közös bajtánsi mun
kán kívül a helyi osoportViezetön
klet: Körmendy János örm baj,tár
sunJkat iHeti elismeréssel, ki mel
lett ,az idökiözben magyami per
fektül megtanult osztrák felesége 
segített sajátJkészíitésű müvészi. raj
zok és fesrtmények kisOl1Solásáv.al. 
Wel1andi csoportunk több, mint 
100 dollár tiszta hasznot utalt át 
a MKCSBK központ B. L. és se
gélyaLapjára. 

* 
Torontói csendör bajtársaink. a 

hagyományoJkhoz híven ikét alka
lomma:l áldoztak a csendömap 
eszméjének! 

1967. február ll-én a SzeII1t Er
zsébet rk. egytház dísztem1é.ben 
rendezték hagyomáJnyos csendör 
báljukat, ihol újból rekord számú 
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közönség rekord hangulat mellett 
rekord anyagi bevételLel, közel 
400-.an szórakoztak zároráig. 

A ,gyönyöruen feldíszített te
remben ott láttuk a m. ki~. Csen
dő.l1Ség a!nyazászlaját a ,ka,nadai 
juharleveles nemZJeti zászló mel
lett. Vendégeink közt voltak a 
hami,ltoni, niagaravidéki és do
háJnyvidéki csendőr bajtársaink 
hozzátartozóiIkkal, honvéd bajtár
saink igen szép számmal, sőt kana
dai vendégeink is voltak bőven, 
!tik élvezték a lovagias és katonás 
magyar ünnepi magatartáJSt. 

Dr. SZJalontJai SáJndor g. fhdgy. 
csoportvezetö ünnepi köszÖl1ltöje 
után Fiinta Imre suis bajtársunk 
mókás szavakk!al és törtJénetekkel 
"készítette ki" a torontói csoport 
veZJető és népszerű tJagjait. Majd 
két teremben folyt a tánc, a felső
ben ifjúságunk járta a kanadai tán
cokat, az alsó teremben Erdélyi 
Bama m . kir. detektívfemgyelő, je
lenleg ,cigányprímás' ,kiváló bandá
jának csáJrdásaitra sz~owtt a 
meghívott közÖinSég. Felgyüri ing
ujjú csendőr bajtársaink alig győz
ték az ital kimérését, csendőr asz
swnyaink pedig az ételek Ilcisrol
gálását. 

A szigom kanadai tÖIYény1ek éj
félkor álljt ' parancsoltak és a ka
nadai neIl1ZJeti himnusz hangjaival 
végetéri az 1967-es kiválóan sike
rült csendőr bál 

A torontói ünnepi csendörnapi 
vacsorát pedig 1967. február 25-én 
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rendezték 'Toronto belvá.rosának 
felhöka.rcolru tövében fekvö és 
igen kedves "Kakuklk" étteremben. 
Mintegy l 00 csendőr és hOOV6:l 
bajtárs j,elent meg, körtük üdvö
zölihettük az amerikai turán lévö 
HoLlandiában élő Kisjókai E~ 
bet írónöt, a magyar egyháxaink 
lelkipásztomiJt, a magyar 'Sajtó kép. 
viselőit, élükön Dr. Vörösváry Ist. 
váJnnal és feleségével, kik a Baj. 
társi Levelet is nyomják a Kanadai 
Magya,rság c. ki'Váló heWapon és 
Wass Atber.t kÖl1lyvein kívül. 

Dr. Smlontai Sándor CsOportve· 
ZJetö ünnepi megny,itójában üdvö
zölte a megje1enteket és felkérte 
Dr. vibéz Nyi:l1egyházy Pál t . szá· 
zados blajtársunkJat, Nyiregyháza 
utJolsó polgármesterét ünnepi be
sredének elmondásá:ra. A magyar 
vidék, a Nyirség legkrlválóbb isme
rője, a csendőrség szo~álatámk, 
küzdelmeinek és a magyar puszták 
békéje öl1einek, a magy8Jr esendő· 
röknek régi bélJI'átjoa kel1esetLen és 
megiható szavakkaJl 'VáZJolta a ro. 
kir. Csendőrség szoLgálatát, mely
nek a vörös rém megjelenése ve
tett véget hazánkban. Emlékeztet· 
te a jelenlévöket aJI'ra az óriási küZ
delem'I1e, melyet a m. kir. Csendőr
ség az országba betört szovjet asa
patok elLen vívott pusZItu!ásáig éS 
fiel:elevenitette azokat az esemé
nyeket, mikor a magyar csendőr 
helytállása a két világháború közt 
biztosította Magyarország Lakói 
számára a nyugalmas életet, mikDf 

szervewi se tudták a föld
bujkál6k a kommunista fel

'pá!r.tjuklat. Dr. vitér Nyil"
bajrtársunk magasnfvójlÚ 

oac.?'OOé:n ,eros elismerő taps jutal-

Korodini Ferenc harmonikamü
második vilá~á:borus dala[-

és énekeivel könnyeket csalt a 
sZJern{fue. (Bajtárs, ma 

.... IUu,&l1JJn a firontm ... , KiJS Kató . . . 
milnctig zú.gnalk 'a fegyverek . . . 

Ifj. Peterdy Mihály csendőrfilIDk 
magy8ll'ságg1al szavalrt;a el 

~elemen hÍ11eS költeményét: 
hallgatom a tenger mor-
" 

Majd a MKCSBK v'eZJetöség ügy
. zet:ö elnöke adta át a MKCSBK 
_ ÍZD4[)nt elismerő oldevele.i.t az ér

torontói bajtárr1saknak, a 
Áldom1lkészség EmIék

a torontói osoportveZJetö
végül lciválóaJn ,tanuló toron
csendőJ1gyermekeirnmek, ~ik 

. ett:sé,girt: ;tetteik és tanul:máJnyai
egyetemen folytatják, l-l reg i 
koronás magyar aTanyat a 

központ elismeI1ésekép-

A torontói csoportvezetö ezen a 
adta át meglepetéskép

a csoport érté}{,es ajándékát: 
ezüst teáskész1etet miJnda.u)n 

akik egy 
W 'tlZJedem át önzetlen munkájukkal 

voltak a torontói csoport 

csendIÖmapi sikereinek. Ezen de
rék asszonyamk névom a követke
zö: FehéIváry Ferenoné, Kbss Ká
rolyné, Peterdy Mihályné, Rákóczi 
JánoSlllé, Killer Róza, Smagin Ist
váJnJné. 

Ugyancsak ,ezen a napon vette 
át a MKCSBK igiazolványát és lel
vényét tiszteLetbeLi tagunk: Dr. 
Nagy Gyöngy követségi diploma
tánk, tb. csendőr bajtáIisunk . 

A hatallmas siJ<ieru 'Íor<ontói csen
dőroopi ümnepségek megszervezé
sének és sikereinek érdeme a cso
port nagysrerií veZJetöjét: Dr. SZJa
Lontai Sándor g. iihdgy baj:tá.J1sun
kat és segttö gárdáját Hleti. 

* 
Csendörnapi ünnepségek voltak 

még szük!ebb baráti kÖI1ben Mel
boume, V>iotocia, AusZJtJráliában, 
Baden-Baden .. hen, a Bodeni tónál, 
Münahen1ben, ~émetor.szág), Linz
ben és Klag,enfurtban, Ti!rolban 
(Ausztriában), VianoouVierben (K:a
nadában) , nagyszabású osendörva
csom CleVie1and, Ohio, USA-ban 
és végül csendben, híI1Veres nélkül, 
de annál bensőségesebben az Oha
zában . .. 

A Hadak Útján, honvéd bajtáJr
satnk lapja szintén tartaLmas és ki
váló cikkel hódolt a csendőI1Ilaip 

eSZJffiényének. 

Végül ,kaptuk ,a követkiezö ked
ves üdvőzlö sorokaJt is: 

,,A m. kir. Rendőrség nevében 
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a közös so~sban, közös utunkon 
együttérzö Lélekkel köszöntöm a 
m. kir. Csendörséget alapításának 
86-ik évfordulóján. 1iisztelgü.nk hő
si halált halt és vértail1uságot S:zeI1-

Viedett ka:ka:SItloHas Bajtársa.Íinlk pél
dát mutató 'emlé~e elött. A zrinyi
SI~sJélJkosolk ,baj,tánsi szfwel goodol
nak Reátok! Dr. vitéz Gántay Béla 
m. kir. rendőrömagy." 

* 

Az 1967-ik esztendő ismét bebi. 
zonyította, hogy a csendör szelIetn 
világviszonylatban lis él. A csendor 
szervezeteink erősek, éle1Jkép~k 

áldozatosak és eredményesek: 
MKBCSK osoportjaimk, szórvánYa. 
tnik laltl~daJtLan erövel küzdenek a 
mbhazáért és a magyar emigrá. 
cióért. Köszönjük Baj társak ! 

Nagyságtolk előtt tiszteleg a 
MKCSBK vezetőség! 

A Horthy kuria Kenderesen, 
a bejáratnál lovascsendör díszörség. 
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KOMÁROMI TÖRZSŰRMESTER .•• 

Emi!grációs életÜiIlk során sok ér
dekes csendörtörtJénetJet hallot
tunk. De úgy ér~em, a sok hasonló 
közül is kiemelkedik Komáromi 
JÓ2lsef ,lovas Őmliester élete az el
múlt 25 év során. Helyszűke miatt 
nem áH módunkban res~etes élet
leírást hozni, de a nagyobb esemé
nyeket lent rögzítjük. 

Próbacsendör élet valahol az Al
földön, majd IQvasiskola Kalioosán. 

Komáromi József szakaszvezetö. 
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Legkedvesebb pk-a Rekáry István 
fhdgy, lcihez mai napig hűséggel 
ragaszkodik. 

Hadiibeosztás 1944-4ben, felSijbb 
parancsm egy német tábori CSen. 
döregységhez kerül. 1945. áprili. 
sában a visszav.onulás során Auszt. 
riában {)I'IOSZ fogságba esik. A fog. 
lyokat beva,gonirozzák és lezárt 
vagonokban komisz s2lovjet örség 
kitsél1etJében RomániáJba szállítják. 
Végtguta:mak a hábonú sújtotta 
Ma:gyaroI1szágon, ta vagonok;bóllát. 
ják a s2lenViedö magyarságot, a te
hetetLenség keserűsége kíinozza 
mindnyájukat. El!osmó hadifogoly· 
tábor Rumnr-Kusemj ... ban a Fekete 
'f,enger partján, ott köWk v,elük, 
hogy hajón a Szovjeturnóba szál· 
lítjáJk s f1eladatuk f1elépí1leni a "fa· 
si~us" pusztításaiból a S2lovjet
uniót ... 

Korná'romi öl1ffi ... nek nem esik 
kedvére a SzovjetunJió építése s 
összebeswl egy tüzmes'l:ler és egy 
ejtöemyös öl1ffiester bajtáTsáva!, 
Utóbbi erdélyi ember lévén perlek
tül beszél románul. Jön a cselek
vés. .. Rámenös, a haláltól seJJl 
Mlö hivatásos ti:szthel}'iettesek au
gus~usban egy éjs~aJkiai. felhös:zaka-
dás közben lukat fúrnalk a drótke-
rítés alatt és megIépnJek. Szaporán 
igyekeznek észa!klnyllgiat felé. AZ 
ejtőernyős bajtárs beszél a lla!k~ 
sággal l-l román falublan. Éle!tn 

kocsin, gyalogosan, 1'000-

~.eralltOJ{on haladnak és ikike-
a katonai e1lenörzése~et. Át

a Ká!l)árt:okon, ott már 
könnyebb az útjuk. Le

éjjel gyalogolJIlJak iS két he-
1Í1111l1sZánt !barangolás után elérik a 

magyar !határt. A három 
bajtárs meghatódva búcsú

egymástól, kiki megy tovább 
._~ útján. 23 napi keserves 
.!IIre:zet meghozza a várva várt 

Komáromi örm ,egyik 
bekopog,tat szülöháza abla
BelépV'e a házba édesanyját 
meg, kJ öSis~eroskad a várat-

/llIAI~,UL-'~" örÖIniétöl. A kis CSt3.

"''IWolUlll.lClJU nem tud sokáig örül
viszontJlátáJsnak. Tudj,áJk, hogy 
az úja:bb Vieszély, Komáromi 

mindenki 1smeni a falUiban s 
hogy csendőr volt, Éoos-

vele együtt a további !Szökés 
szaV'az, édesanyja és öz

testvél1huga, kinek az ura 
"'~..bIfm eLesett ta Donnál, marasz

szeretnék . .. 1946. f1ebruár 
ebédidőben ~y civü magyar 

és egy ISZiovjet NKVD-s 
kopogtatás nélkül rájuk tör 

örm-t telfogják. Az 
félbeszakad, v1szik. 

annyit tud vdtssza!kiál1Jani, 
- ,.Ne féljenek és bízzanak, 

újból találkozunk!" Be
JC)(ijfalubaa 1ntemálják, ott is
C8endöröket, kitsgaWáJkat, ka

föispánokiat, föld
!I!I«)S()!!cat lát maga körül. 

Komáromi József idegenlégiós 
Sidi-Bellában, Afrikában. 

1946. április 9-én este ismét meg
szökik s átugrik ,a két méteres kö
kerítésre épített l méteI1es 'SzÖ§es
drótakadályon, Útja PüspökLadány, 
S~o1nok és Budapest. 12 óra múlva 
f.egY\1ieresl1endOCök dúlják fel hoz
zátartozói ,kis házát, kik akkor tud
ják meg, hogy fiiuk ismét sreren
csésen megszökött. 

Budapesten a Népszavában .01-
v'assa az ellene kiadott elfugató 
par.ancsot. Ismerősök köm pihen, 
majd újból jön a cseLekvés ideje. 
Búcsú, majd SZlombathely, osztrák 
határ. ,. A magyarok Istene és 
ügyessége segíti. SiJkJerül át jutnia 
a burgenlandi 40 km-es szovjet 
övezeten, az angol zóna ,határán 
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megfigyeli a s,zQlVjet örség mozgá
sát, ,el!ha:ladá!suk utáJn a folyóba ve
ti magát és átússza ruhástól a Laf
nia folyót. CsuroInvdQ:esetl lropog
tat be egy osztrák paralSzthoz, ki
nek tört németséggel elmeséli, hogy 
Icicsoda, hoooan és miért szökött. 
Két hétig ott dolgoZtik s miután a 
szovjet zónahatár csak 2 km, nem 
érzi jól magát és tovább utazik 
FÜl"s,tenfeldbe. Az osztrák sógor el
látja élelemmel, két heti fizetéssel. 

Az autóbuszOlIl osztrák rendö
rök és angol kawnai I1endől"ség el
f.ogja, mert igazolvánYélIi hiányo
sak. F,eldibéllohba viszik és 2 hétre 
börtönbe csukják. NaJponta faggat
ják, kérdezgetik az otthom hely
zet, a szovjet csapatok állásai, po
l!itiJka és mlúltja t'elöl. Továtbbszál
Htják Strass-ba egy szÜfötábollba. 
Ott Tito partizánjaJi.nak akkor ,telj
hatalmú befolyása idegesíti, kiknek 
sok magyart kiszolgáltattak. Mezö
gazdasági munlkám jelentkezik, 
rendes papímkat kaJp és Klagen
furt mellett egy biJrtokOStná~ szegö
dik el. Vasárnapi sétáján ~lágen

furtbéllO értesül, hogy la f,rancia Ide
genlég.ió tQborzóbizorttsága a vá
rosban tartózkodik. Azonnal hatá
roz és jelentkezik az ideg,enlé
gJóba. 

Az események peoogillek, meg
klezdődik egy új és ismeretlen ka
tooaélet. 350 :idegooilégiJós újOlIlc 
között Francia01"szágba szá!llítják, 
és Mameille ben behajózzák. Ma
gyarok kevesen vannak, a néme
tek közt sok az SS katona, képvi-

22 

seLve van a vhlág összes nációja 
német, francia, ukJrán, magyar stb' 
A fegyelem kimondottan kemény' 
kivétel nincs! De miIlldenkit me~~ 
csülnek saját magatartása és mun. 
kája után. . 

Komáromi önn, a volt; magyar 
lova!ScsendÖT, játszva viseli az új 
életet, egyedül 'az idegen francia 
nyelv okoz nehézséget. Orán-ban 
kiöt ki hajójuk Afrikában és tOvább. 
szá!llítják öket Sidli-Bel...Abesbe. 
ltt állomá:sozik a Légdó elosztó pa. 
rall1csnoksága. öt Saida-ba osztják 
be, 185 km-.I1e la Szaharába . . . Meg. 
kíezdödik az 5 hónapi kemény ki· 
képZJés. A követelmény talán na· 
gyobb, mint MagyM"oil"s,zágoo volt 
a csendö'J1Újonc iskolán. (Ezt nehéz 
elhinni! A s,zerk. megjegyzése, mint 
isk. szdpk.) 

Komáromi őnn harmadik lesz a 
nehéz akadályversenyen, elismerő 
oklevelet kap és nevét kdfüggesz· 
tik a parancsnokság folyosóján 
lévö hirdetötábiára. Személyét 
megbecsiillk, a kiképzést kiváló 
enedméoo.yel végZJi, külÖIn juttatá· 
sokat kaJp. 

Önkéntes jelentkezőket k eres· 
nek Lndokmába! Komálromi önn 
nem sokat gondoLkoZiik, elörelép 
és jelentkJezik! 1947. május 8-án 
12.000 légióst hajóznak be OráIl' 
boo és a ~l"anda hadihajó ú1JbaiJ!' 
dul Port Said, Suez ,csatorna, Vö
rös ,Tenger, Jibtti francia gyar1llat. 
Indiai Óceán, Colombo, Cey~OJl, 
SiJngapol1e-n keresztül Indokínába~ 
Hajójuk Saigoo-ban köt ki, "csal< 

mert lez 'a légió ISzent ha
Az öneg fl'oo1:lh:arcosok, 
légiós elitek ,teljesítik 

1e1essegl11K!En. Senkii 'se adja meg 
. , de SOl'élJiIk fogynak, ezrek €'S

a malária betegség elviselhetet
szenvedése1be .. . 

tiiata'l légiósok jÖfl
kik lhiányos kiképztésülclrel, 

múlt nélkül, szeUem nél-
kerülnek bev;etésne. A Ilégió tö

erkölcsi erejét ,aláássa a so
_~t;u::; párizsi: fmrroia kormány

Következik D1en-Bien-

örm a 30 hónapi 
.~ts.~oll~álélt során kétszer kap 

~itüntetést, amit ma is 
öriz Lakásán. Öt is utol-

a malál1ia, krónikus hidegrázá
fizikai enej.e teljes ,e1tün:ésé-

VissZJaszá1Ilítják F,mnciaol"szág
a gondos firanoia hadikórház 

. éLetét, fielépül a ,nemény
betegségéböl, melyet a dzsUJn-

SZúoyogihada oltott beléje. 
~zenel a krónikus malária mi

új éLetet próbáL kezdeni. Már 
állampolgár, de nem érzi 

ott, mert a franoia .par1a
-'lQ)em 145 kommunista képviselő 

alá a firancia nemzet jövöjét. 

A német hatál1l1a utazik és Né
metOI1Szá:gboo jelentkezik a fran
cia Légderönél szolgálatra. Már jól 
beszél f.ranciául, kitüntetései, szol
gálati papírjai segítik. A fmncia 
pamncsnok f,elveszi, 2 hónap múl
va tizedes, 4 hÓll1apna sza!kaszve
zetö ... 

1950. novemberében szakaszpa
ra:nOSlrloki kineveZJést kiap és 32 fös 
smkaszával Mainz-F,inthm-'ben
meg~ezdi a repülőtér őrzését. Fm
benei közt 28 magyar, 2 'Lengyel 
és 2 tiJtván szolgáJI. Kitünöen szer
vezi meg az öl'srolgá1atot. E1i:sme
résül a francia parancsnok dec.20-
án őrmestel'ré lépteti elő. A hajda
ni szeghalmi lovasönson gazdálko
dásv;e~etö tS volt, így tudja a leg
ok,osabib és 1eg,céls~eIÜbb további 
lépést: szakaszával kö~azdálko
dást és magyar konyhát épít ki. 
Hama'l"oSiaJll maLaook híznak, majd 
több hízót eladnak és a közgazdál
k<odást erősítik. Ezredese eleinte 
ellenez minden magyar konyhát, 
késöbb maga is megszereti, söt en
gedélyt ad magyarkianti1n nyltásá
ra is. SZaJkaszáboo lSok 'idősebb 
<;sendör szolgál, sőt szolgál hon
V'éd hadbíró alez,nedes, egy honvéd 
százados és egy zászlós ,is. öt éves 
szolgálat után a francia ezl100es 
elölépt eti törzsörmestel111é. V ámt
~élIOul megszünik a nepülőtér és 
miIndJnyájukiat Leszerelik. Komáro
mi tönn igazsá,gosan szétosZJtja a 
közös vagyont, elbúosúroak és ki
ki saját éle1:!ú:tjára indul. 

K'omáromi tőrrn ezután amen-
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kai szolgálatba lép, de az ameri
kaiak nem adják meg fraJllcia nmg
ját jgéretük eLlenére sem, így lesze
rel és elhelyezkedik a környék leg
nagyobb német VlasgyáráJban. 1955. 
augusztus óta a M. A. N. vias gyár 
raktáTosa és kiadója, majd ugyan
azon gyár kantinosa A gyártóI egy 
szép kis házat kap, megnősül, né
met felesége megtanul magyaruL 
Gyermekek születnek, összesen 8 
gyerek üli körbe a nagy asztalt, ihol 
étkezéskor magyarul limádkoznak. 
Komáromi József, a hajdaTÚ ma
gyar ,lov,ascsendör örmester hosszú 
háborús karrierje után békében és 
boldogságban éli é,Letet és háza egy 
nyugati méllgyar végvár. 

Mátray Ferenc ,ezredes úr, a 
MKCSBK németországr oorületve
ZJetöje életében gyaMan látogatta 
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meg a Komáromi c8alládot. Ezek a 
látogatások nek.i lelki felfrissülést 
jelentettek, és miI11dig mosolyogva 
emlegette a "Komáromi ÖiI'Söt". 

Komáromi bajwsunk pedig ma· 
gyar szeUemben nev;eld gyermekeit, 
iskoláztat ja őket s lassaJll férjhez· 
adja 1eányait, kik mm 'k.iváló par
tit csinámk. . . Ömaga ,tartja a ré
gi kapcsolatokat csendőr bajtársai
v;al, eljárogait a MKCSBK 'rendez
vényeire, összetart a kömyékbeli 
csendőr bajtársaival, kik szintén 
ott laknak a Fekieteerdo kŐI1llyé
kJén saját szép kiis otthonaikban· 

Mi pedig, az emigráns csendörök 
lelki központja, 1Jajtársi szeretettel 
kí'Voounk további sok sikert a Ko
máromi Osaládmk ... 
Toronto, 1967. ok,tóber ... 

Kövendy KárolY 
avatása 1944. aug. 20-án a Ludovika Akadémián. 
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Még szép ez az élet! 
Még jó ez az öszi, 
Bágyamg napsütés. 
Még miJnden dúdolgat, 
Bár lliZiOOy már halkabb 
Tücsök komálnál is 
Esti hélJIlg·SZieI1elés. 

Még rőt-sárga lombbal, 
!des must SZiagáVlaI, 
Va.n a Lejtő tele, 
Még a kardvirág is 
Vb'ág mal1kol:atját 
Hetykén emelgeti 
Az azur ég fele. 
Szedök pa.rancs dala 
Vern fől a ·csendet: 
Ne dézsmálják IOO.gyon 
A szőlő gereZidet. 

Még lüktet a világ, 
Még dacoslrodna:k 
tIni ·almró fák, 
Még a töl:gykirály sem 
Hullatta pol1ba, 
Az arélJIly koronát. 

FájdaLmasan szép még 
E lágy, utolsó tánc, 

Ősz 

Amit a.r.an}'lcsipkés 
Tépett lombokkiai jársz 
Te pajkos őszi tSZJél, 
Hogy elsodorj szmt, dalt 
Mi 'Szívünkhöz ;tapadt 
S még víg nyárról mesél. 

~g gyönyörű ez ,a 
BúcSúzkodó bágyadt 
ÖSúes napsütés, 
Pedig ,egyre haLlruI 
A nagy koncertezés ... 
De e halk Zienében 
ls, életért kiált: 
Dacos karnevált ül 
A megtépett V'illág. 

Utolsó táJnclépés 
Hervadt avaI1ba Vlész, 
S a sok lehuLlott mag 
Jővőt áLmodni tért. 

S míg a tél moraja 
Szűrődik halkaJl 
A hüvös lég,en át, 
Utolsót, mélyet 
Sóhajtanak az 
Álmos, kócos, tépett, 
Haldokló dáldák. 

Nemesmonostory Jenőné 
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CSENDŐR KARIER ..• 

A MKCSBK vezetőség ügyveze
tő elnőke ,tiltJkára ~retéllen au
gusztus 26-27-én ,résztvett a New 
York áLlambeli F~llmOTe mel1etti 
oserkészpat1kban 'a cseI"készvezetö
kép~ö tábor zá!ótáJbortüzén és Üll

nepségem. Itt feltŰ!I1t nekik egy ka
tonás fellépésü csel1késztiszt, ltiröl 
ham~osan meg,tudták, hogy volt 
csendőr őrmester és jelenleg egye
tJemti ,tanár! 

Andrócú Ferenc őrmester baj
társUlt1lk:kal ezúrtáJn bövebb beszédbe 
eliegyedv,e egy rendkívül színes, 
eseménydÜJs bajtá:l1s életét ,ismer
tük meg, amelyet kés öbb okmá
nyokikal és fényképekkel is kiegé
szitettÜink. 

Andl1óczi Ferenc az első világhá
ború vége felé szüLetett egy 10 
gyermekes zalaJ földmüves csa
ládban. A 6 elemi utálD. ö is belé
pett la ~enyérkeresök közé, miután 
testvéreivel együtt korán áJrvaság
ra jutottak. Volt napszámos, bá
nyász, majd cserkész is a pécsi 
oserkész.csapatban. 1936-ban kor
engedéllyel katonai szolgá1aItra vo
nult be a pécsi ruradókhoz. 1938-
ban már tizedes és a csendörség
hez kérte felvételét. A villányi őr
sön szolgált, majd hiradós múltja 
követkJeztében a csendörség mra
dó osztályához 1rerülJt. KiválOOn 
végezte mind a próbacsendőr isko
lát, mind a osendőr hiradó tanfolya-
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mot. Andróczi bajtársWl!kait tudás. 
s~omj kinoZJta. Hi.radós beos~tásá. 
ban alkalma nyílott magáJnúton to. 
vább tanu~ni és rövidesen J:e ils VliZs, 
gá~ott a 4 polgáriból EzUltáJn Bu. 
dapestre hely:ezték, hol a Toldi Fe
l1enc ~um magáJnJtanuló~ 
lett. KÖZJben Ujvidéikl'e, majd a Mu. 

Andróczi Ferenc őrmester 

raközbe vezényelték és rész.tvett 
Tiltó parozánbandámak fe1szá1Ilo1á-
sában. Minden szabad idejében ta
nult és vizsgáJi.t egymásutá!ll siker
rel ra:kta. le. 1944-iben az Állafilvé
de1mi Közponrtmál sm1gált iSD1~t 
BudaJpesren és silrerl1el éz-ett.ségJ
zeltt. 

Budéllpest ostroma 
a Dunántlúlra telepíWtték. 

tavaszán vitéz Ferenczy Lász
pamIliCS!Iloksága alatt nyu

indultak. ALakulatukat ,elfog
az elől1etörö szovjet csapatok. 

ezds mártírhalált halt, 
Md'l'OCZIl· Ö.rm azonban megszökött 

jet fogságból. Budapesten 
ta kérvooyét a Pámtány Péter 

tIIc:JllJUlLIlyegyetem jogi fa:k.wlJtásá
azO!Ilban csendör múltja miatt 

vették fel Új kérvényt írt a 
iIIIIlw1ct jog.akadémiára, hová fel

és 4 év után megrszerezte a 
absroLutOl1i.umot. DoktOlrálni 
Budapesten próbáLt, azonban 

_OOlir múltját felfede2Jték és in-

cserkésztiszt 

Andróczi Ferenc M. A., 
egyetemi tanár 

Előző tanulJmányai alatt ikülÖll
féle alkatmi munkákból tartotta 
fent magát és fizette rtanulmányai 
költsége.iJt. 1951. lIlovember 13-án 
került a hortobágyi Elep pus~tai 
intemálótáborba, honnan aZO!Ilban 
1952. június 6-án sikerrel megszö
kött és egy b1ajtál1sáva:l páJr nap 
múlva átklel:t a drötJakadályos, alá
al{Jll~ott osztrák haJtáron is. Az 
tRO-m.ál megkapta a menekült j 0-

got és kivándorolt az USA-ba. 
Buffaloban, a kanadai határon te
lepedett le és gyári munkásként 
doLgozott. ~ellö összeg öss~együj
tése után felvételét kérte a syracu
se-i egyetemr.e, ahol ,magyar diplo
máját beszámítva két évi tanul
mány utá!ll megsrerezte a master 
degree-t, a magasabb ameI1i:kai 
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egyetemi dij>lomál A könyvtárosi 
szakmában szemett komolyabb 
gyakorl:atot, többamecikai egyete
men dolgozott, végül a west-vitr
gilIliiai egyetemen kapott kiváló be
osztást. J,elenleg ott a könyvtáros
tudomálIly előadója és az egyetemi 
könyvtár katalogizálója 

Azóta is Andróczi bajtársunk 

élénken ré~tV!esz a magyar cser
kés:mnunkában, többek közt a buf-

falói .kJi.soseJ:1készeket is ö készítet. 
te elő a fogadalam1éteke. Részt. 
vesz a smlbadságJha~cosok munká. 
jában, Krusohev volt szovjet mi. 
niszterelnök amerikali táJtogatása 
soráJn meggyűlt a baja az amerikai 
rendőrséggel ts. Mi pedig bÜSZke 
ö~ömmel kÖllyveltü:k el, hogy egy 
derek ől1Il1ester bajlt.áJ1sUlnk ,illy ma. 
gasra vitte és kívá'nlllIlk neki to. 
további SOk sikert az amerikai 
életben! 

FEKETÉZŰK ... 
(Igaz történet az 1950-es évekböl) 

A Vlagon egyik füJ:kéjében ~et
ten ültünk. Körepk.orú pártjelvé
nyes férfi és én. 'Utitársam kezé
ben újság, én a tovasuhanó tájat 
néztem. 

Egyik állomáson id ösebb férfi 
szállt fel. Fütkénk ajtaján belépett, 
rögtön a pártjelvényesen akadt 
meg 'a szeme. 

- Jó napot kívánok.! Szabad itt 
egy hely? - kérdezte új utitár
sU!llk. A hang ,ismerős ",olt, mintha 
a múltból ,egy visszha.ng szólalt 
volna meg. 19,en, ő az! A szalkJasz
parancsnokom, mak keze aliaott a 
próbaidőt töltöttem. 

Leült, alaposan V1égig!llézett, ke
ze~ben újságot tantott, de tekintete 
nem köv,ette a sorokat. Láttam az 
emlékek közt keres. 

Albertirsa körül járt a vonai. Is-
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merős táj, tavaszi olvadásban vad
vizes v,idék. 

Lassan, vonta,tottan megindítot
tam a beszélgetést: 

- Én elég ,ismerős vagyok Al
bertirsán. SZierettem mindig ezt a 
tanyavi1á:g.ot. 

- Igen? 
- Sok rtt a vLziv-ad! Még kócsa-

got is -lehetett lámi'! 
lU titársamna:k :ÍlelcsiLLantak a 

szemei a kócsag szóm. Ez a "Kó
csag" híres ló volt az albertirsai 
lovaső~sön. Okos, húséges állat, 
szolgálati lov,am. Szürke paripa, 
s:zJeretett a La:kta.nYaJUdva11b61 két' 
lálbon kimenni, de e~t csak viJtUS' 
ból tette. 

Smkaszparanosnokom 
mert. 



Bent volt azonban a pál'tjelvé
nyes. 

Idös hajtáJrsamnak szemei hamis
kásan összehúzódtaik, majd elkezd
te dícsémi a T. SZ. Cs földeket, 
gazdáLkodásukat. Éln J'ádupláztam. 
S2ieretett Rákosi el'VitáJ11Sunk tar fe
jére minden SZlépet és jót elmon
dottam. Hiába, otthon fontos volt 
az "ébel'lség". 

A vonat lassított, a párt jelvé
nyes ,gyo~san szedelőzködni kez
dett. Barátságosan !hangos "Sza
badság elVltársak" -at köszönt és le
szálLt. 

Mi pedig a lidél'lcnyomásb6il fel
sza:badulVla öleltüik meg ,egymást. 

Utunk ,célj'a mindkettőnknek 
egyfonma volt. T.ojást, csilJ1két, élel
met vásáIiOLni és él'ltékiesíteni Bu
dapesten. 

Másnap megint együtt utaztlliIl!k 
Budapestl'le. Az én csomagomban 
200 dal'aJb tojás feküdt. Hogyan 
wsszük be milndezt? A kommun is
ta fJnánook követelik a beszerzési 

32 

fOl'rást. Sok az elkobzás. 
Megnyug;tattam baj:t.á.rs<Unat 

csak bízza rám! ' 
Hi.tetlenül nérett ,fáim, majd tág. 

l'ameredtek a sremei. 
- Te,te Janosi, te páttag vagy? 

- ké1'dez1Je ijedten és osalódottan. 
Mert télikaJbátomon o.tt díS2ie1gett 
a párt jelvény. 

- Csak .olyan, mint Zsiga Bá. 
tyám! - feleltem.. 

Akikor vette észl'le, hogy az ö ka. 
bát ján is .ott dÍlSZlelgett a MKP jel. 
vénye. Nem v,ette éS2ire, mikor a 
foga:s.on lógó kabáJtjám tűztem a 
jeLvényt. 

K!ellöképpen f,el~egyv,el'ezve Cl. 

peltük osomagjainkart: a kijámt fe
lé. 

Egymás után állították fé1I1e kü· 
lön vámke2ielésre a csomagosokat 
N eki1n.k. a két "elvtár<snak" külön 
Usztelgett a yámke2ielő. Pár perc 
múlva már a vHlaJmoson ültünk, 
de már pál1tjelvény nélkül. 

Nagy János Öl1!ll, 

K TÓBERI GOND10LA TOK ... 

az él'et és a halál, a 
és a tél !között egy átmeneti 

képez, az ,október a OOr
halálának ,elöhÍlI'1l&e. 
októberében azonban nem 
hanem az élniakarás, a sza
márciusi 'szeLe süvöltött vé

a börtönné vált Ma:gyarol1szá-

.október 23-án a Sz.ahadság 
sz.eI.e' járta át a szívét ,an-

a magyar ifjú~ak, ,amelyet 
áJt minden ,eszköz igétIlyibe

al'ra neVielt a rendsz.er, 
gyülöljön mindenit és mÍlIlden-

aminek és akinek V1alami köze 
kapcsolata v.olt az ereréves 

Eren a napon 
rá a pifOletár-munkás .if

hogy ő elsösOI1ban és min
előtt magyar, hogy nekr 

a kutá:knak csúfolt földmíves, 
a községi tanító, jegyző vagy 

él'ltelmiségi, vagy nem az úri 
kiszoLgáló és védelme

-V,·csendiol briganti:nak bélyegezett 
az ,ellensé~e, mint ahogy 

éven keresztül a rendsre'l' 
demagóg kommunista 

,szajkózták nekik, 
mÍlIldnyáju.kinak a nemzet

a szovjet sz.ul'lonyokra 
a gyilkolás őri11eté

,-WIDZllao kilssebbség a közös el-

döbbent rá és itt zárta szívé
pesti srác a tapasztalt öreg 

csendört, akti a harcban a Legjobb 
küzdőtál'sa és a leghűségesebb baj
tár.sa v.olt, és az mar:adt asz.abad
sághaoc Vlérbe-f,ojtása után ,is egé
S2ien a bör.tön, .ÍIIltJernáJlótábor, vagy 
a bitófáig, vagy a hontalanságba 
v.ezető útig. 

Ezekben a csodáLatos októberi 
napokban talált ,egymásm újra a 
l'Iendsrer által meggya:láZlllli próbált 
csendőr és a proletálr-munkás-,pa
raJszti tfj'Úság 12 éven belül ~mmár 
másodszor. 

Mi, akilk részesei voltunk annak 
a dtcsö,séges, történelmünk '}eg
s2iebb tettei kőZlé tartozó s,zabad
~gharonak, tudjuk, hogy a csen
dőr és a pesti 'srác ezeklben a na
pokban örök időkre ~ymá.sr:a ta
lált mert mindketten a magyar 
szabadságért ha,rcoltak és ,az örök 
Magyarországért haltak meg. 

Itt ,ismerte meg a pestr Isrác iga
zán a magyar csendőtt, akit azelőtt 
soha nem ,látott, akikről csak azt 
haLLotta, hogy azok neki és a mun
kás osztálynak ellenségei. Itt döb
bent rá, hogy az a podg megalá
zott munkás és pams2iti véI<böl 
származó osendör nelci nem ellen
sége, hanem testvére, akiben bíz
hat és aki nem Ihagyja őt cserhen. 
Ez a testviél1i együttérzés f.ejezte ki 
azt, hogy munkástaJnácsokiban, 
Nemz.etöl1ségben, felelős beosztás-
ba kerültek az eddig gyűlölt csen
dől'ök. Itt kristály.osodott kr, h.ogy 
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a gyűlölt osendőr és a pesti srác 
közös véliooJ a magyar Haza véré
ből V'alók. Budapest és más váro
sok és f'alvak utcáin, hamban, szov
jet tankok ágyútüzében kötött új 
véliszerzödést a mwnkás-paraszt 
ifjúság, a középosztály.beli, a mun
kás és paraszti szálrma:zású és vé
ru Hazáját mindhalálig védelme
ző és szerető csendőlirel, mert 
mindkettőjük véve a nagy magyar 
serleglboo :az édes anYíaföldben 
folyt el és az itta be. 

Ugyan az a munkás-paraszrt-ér
te1miJSégi ,~fjús4g írta bele nevét a 
magyar töliténelembe 1944-'bIen is, 
aJIll'Ílkor 52 napig védte ,fövárosun
kat 'az előzönleni akaró vörös ára
dattal ISzernben. Akkor honvéd, 
osenoor és rendör egyenruhába, 
eg}'let.emi és hungarista zászlóal
jakban tömörülve, címeres vagy 
Árpádsávos zászlók alatt, mint 
1956. o~tóberében a Kossuth címe
Iles vagy 'lyukéllS nemzeti színű Jo
bogók aliatrt. Mindkét lesetben a 
Legszentebb célért, a Hazáért és 
5mbadsáJgért haltak meg. 

A magyar ifjúság, a megnemér
tés, a félreismerés és a nyugati 
árulásokmiatt mindkét esetben 
alulmaradt:az egyenlőtlen küzde
lemben, de nem adta meg magát 
és készü1 az uto1só nagy leszámo
lásra, a döntő ütközetre, mely üt
közet után nemzetek fognak el
tünni és új nemzetek f~a:k szü
Letni. 

Nekünk, magyaroknak mind 
odaham, mm az emigrációban fel 
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kiell készülnünk erre a nagy IMr. 
kőzésre. A mi nemzetünk ó riási 
véráldozatával és szenvedésével 
meg kellett, hogy váLtsa belé.pO.. 
jegyét a !következő ezel'esztendöre 

Mi magy.rurok áldozatunk tUdatá: 
ban bátran kiáJthatunk a nagyvj. 
láJghoz, mint ,aJhogy :azt a nagy köl. 
tőnk is rette: 
Népek hazája nagy vliil.ág, 
Hozzád Ibátran kiált. 
Egy ezredévi szenvedés, -
Kér éltet vagy haláLt. 

A mi nemzetünk életet kér és 
kiell, hogy lkiapjon. És mi 
és bízva-hízunk, hogy meg 15 fog. 
ja kiapni. 

Amikor ,az 1956-05 
magyar tSZalbadságharc tizenegye
dik évfordulójára készü1ünk, ezek 
a gondolaitok vonuljanak át emlé
kei'nken, ezek a gondOIlatok tart· 
sák ébren szívünkben éV'I'Öl-éwe a 
szabadságszeretet kJosiny gyertya· 
lángját, hogy a heteljesülés napján 
miJ.liók sZÍvében élő kiosiny gyer
tyaláng egyesülve, világítsa meg a 
f.eLszabadult magyar Haza legelrej· 
tettebb zugát is. 

1967. OIktóberében szálljanak 
gondolataink haz'a a Szülöhazába. 
ahol iJSmeret1en sírban szovjet tan· 
kok által eltaposott ö'reg csendőr éS 
pesti srác véres teteme - ' talán 
egymást átölelve - pihenne!<. 
Gyújtsuk meg gOlIldolatban a mep' 
emlékieres fáklyáját ,ismeI1etlen SIr' 

jukon. 
Liverpooi, 1967. október haváb~ 

vitéz Szendi József szkv. ro. kJl'. 
csendőr őrmester, szabadságharcOS 

"ElLENFORRADALMI ERŰK" ... 
nyár folyamá!Il az Egylesült 

lMno.KJlOU.I egy könyv éI1kerett cí
A könyYJet 1957-Jben Buda-

n}'lomták és az USA-ból egy 
bajtáliSunlk juttaJtta el Ihoz

A könyv egy dokumentum, 
rész'leteket közlünk kommen-

oéikül. Ez a kiommUlIllsta ki
könyv tökéletesen megvilá
szeI100csétlen gúzsbakötött 

akaratát a 'szahadság-
di:cső napjaihan, bizonyítja 

szenetetét és mérhete,t1en 
!yo<l.as::tt a smbadsáJg és 'az em-

élet ,f,elé. A könyvben szooep.lő 
szószerLnt hozzuk, a kom

nyommk, igy mi ezzel a 
nem ártunk nekik. De he

maga a könyv! 

ellenforradalami erők a ma
októ1)eri eseményekben. lll. 

Kiadja a Magyar Népköz
Minisztertanáosa Tájékoz-

Hivatala. Budapest, 1957. 

és köV'etelőzve 
fel a közéletben. A IJegtöbb 
a demokrácia teljes felrú

"forradalmi" ~zottságo
, ". A bizot1lságok 
többsége és különösen a 
nem a lakosság túInyo
kÍltevő dolgozó pamsz-

tok közül kierü1tek hl, hanem kulá
kok, volt csendőrök, horthysta ka-

Az ~Ontario tó v'égtelenbe vesző 

partján, a Budapest parkban örök 
idökre a magyar ifjúság hősi fel
kelését hirdeti ez a szabadsághar
,cos emlékmű Torontoban. A kitö
rő tűzhányó és a lángok az ifjúság 
győzelmét \mutatja ultramodern 

: ábrázolásban a kommunizmus 
felett. 
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tonatisztek és községi jegyzök és 
írók soraiIból, 'akiJk srovetséget kö
töttek a bünözö e1emekikel. Ezek 
a r,eakciós elemek a h.ozzájuk iha
SOOlJlókból "nemZletöI1séget" szer
VJeztek és félelemben tartották a 
falvak és városok dolgozó népét. 

F'aLvak s városok dolgozó népe 
megdöbbenéssel látta, hogy jól is
mert ellenségei, a kulákok, OSeIl

dörök, ho['hysta föszolgabírók, ka
tonartisztek és jegyzóK kaparint ják 
kiezükbe a hatalrrnat. 

A szovjetellenes demagógia nem 
bizonyult olyan hatásosnak f.alun, 
mint a városokiban, mert a dolgozó 
parasztok tudták, hogy a Szovjet 
Hadsereg tán:logatásával kaJPták 
meg az egykori nagybirtokos ok 
földjét. 

Borsod megye. VaLarmennyi köz
ségben elökerültek a voLt földbÍlr
tokosok, kulákok, v.olt föjegyzök, 
csendörök. KiSliozsvágy,oo. Végh 
Sándor egytkori csendör voLt a Leg
föbb hangadó. BoldogköváraljáJn 
"vitéz" Árvai Elemér, a járási mun
kástanács elnökhelYlettese így ris
mertette éLetrajzát: - "A Horthy 
rendszer ludovikás tisztje vagyok. 
Többször voltatm pálI1t és népide
mokráoia ellenes uszltásért bÜIlJtet
ve. Most elöszedem 12 évvel ez
.elött eLrejtett fegyvI1eimet ... " 

Veszprém megye. Sümegi járás. 
A "forLadalmi bizottságok" -ba volt 
horthysta katonatisztek, kulákok, 
nyüasok és volt csendörök kerül
tek be. KohánsZJky Béla volt hor-
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thysta vezérkari számdost bízt:á.k 
meg a "nemzetöI1Ség" megszerv~ 
zésév'el ... 

Dr. Mozsári József káptalanfai 
körzeti orvos, a község "forradal. 
mi bizottságának" eLnöke az alábbi 
haJtározatot fogadltatta el: 

1. AI1endőrsé~et m~bízihatat. 
lamsárga miaJtt azonnal ,le kell tegy. 
VlereZil1t és a kiéN'hatalmat voLt csen. 
dőröikiböl kell megla1aikí1la1ni. 

2. A kommunista vezetöket le 
kieLl tartóztatni, mert azok ".telje
sen megbízhatatlanok". 

3. A kommunistákat - szósze· 
rint idézve - "ki kell nyírni!" 

Az ajkai iparnledencében az ér· 
tekezleten voLt nyilasok, esendö· 
rök, fras~sztá:k és hasOtI1ló elemek 
voltak a hangadók. A "választást" 
a huligánok vették a kez"Üklbe és 
egy saját szájízük szerinti "fol1ra· 
dalmi tanácsot" váLasztottak. Száj· 
li Kálmán kulák kupec kijelentet
te: "A lmmmunistákra egyáltalán 
nincs szükség, az ö idejük már le· 
járt, pofáztak 12 év alatt eleget, 
most mi jövünk!" 

Delényi József iImedrenta és so
viniszta beszédet mondott a 
suth szobonnárl. V'arga l'eformátus 
lelkész grratulált DelényitIlek, csak 
azt kifogásolta, miért nem mondta. 
hogy a ,.,komffiunistáknak még aZ 

imnagját is ki keLl irtani". 
Bács-Kiskun megyében, Kecske

méten követelték az Á WI beOSz
tottjainak és a kommUI1Jistáklllak.~ 
letartóztatását. Ezt nov. 3-ig be l 

.a "nemZJetörség" hajtot
végre. Kivégzésükre azonban 

tJi/If .nem ikJerült sor, mert november 
l4n hajnali 4 6ralmr a Szovjet 

reg bevonult a vár.osba. 
Pest megye. Monor. A nemret

partaJncsnoka Maróty János 
huszár százados ,lett. A 

_rtlili,al-'UUl1U.!>Y·l alosztály vezetö-
Mátyás Feroo.c voLt csendörfö

tIr.lr.sölm1i~stl~r. Mátyás heosztott
WalLner J óz..sef volt csendfu

pauau.-I':>J' kémelhádtó tisztek Ko
Pál és Dávid SáIIl.dor volt 

Bara Gábor 

a "nemzetöliség" tagjai 
volt Tatár József csendörtiszt-

megye. Zalaszentivánon a 
tanács" tagja volt 

József csendör. 
Légrádi József 

csendörhadnagy, Mindszenty 
~~cC1:;e vezette az ellenforra

(Dr. Légrády Rezsö fhdgy, 
SZleM. megj.). Telefonált 

SZIOmbathelylie és VaJsvál1ra, hogy 
tartóztassák le a kommurnstákat. 
Október 26-án este ,Ledöntötték a 
Szovj.et Eml&!müvet. 

A "forradalmi biZlottság" eLnöke 
Horváth Fel1enc egy~od Baranko
vics lPárti képvis'elö lett. Helyet
tesének Légrády József csendör
hadnagyot választották meg. A bi
zottság tagjai: "vitéz" Pataki De-
2lSIÖ volt hivatásos törzsőrmester, 

Molnár Ferenc voLt nyilas pártszol
gálatos, Kis,s József 'csendör, Mol
nár József, a volt celldömölki csen
dörörs pal'all1csnokia. 

Pacsán a "forradalmi bizottság" 
tagjai válogatott fas,rsztákból to
borzódtak: Váraljai Ferenc és 
KösZ!ber Lajos volt osendör. A fa
siszták összeállLtották a kivégzen
dök ·Listáját, amelyen kommunis
ták és parasztok voltak. 

A:libánfa-Petöhelyen Korpáczi 
György volt jezsuita szerzetes kije
Lemette, hogy majd ö bírálja el, kit 
akasszanak fel. 

Letenyén a nemzetőrség pa
rancsnoki tisztét Sas:vári József 
csendör látta el. Felhösi János volt 
cs·endörtörzsörmeSlter lett a forra
dalmi tanács elnöke. Felhösi elké
szítette a kommUtIlisták névsorát, 
hangoztatva, hogy ezeket kivégzik. 
SegítötáJrsai voltak Kiss János és 
Sebestyén Lajos csendö,rörmeste
rek. 

Szolnok megye. Jászberény. A 
nemzetőrség tagja volt Bartók Fe-
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rene ,egykori csendőr, ak,iJnek f~e
sége már ikiivasalta ura számáJra. a 
régi csendö.r egyenruhát. 

Török,sZlootmiklóson a formdal
mi munkástanáes leLnöke Gellél1fi 
Lajos horthysta l1endÖrrÖtZlSőrnn;es
ter ,Lett. 

Kuncsol1bán Dr. Srele László lÍor

l1adalmi tmáeselnök áHandó ~<iIp
csolatot ,tarrott a volt csend örök
kel. 

Ti:szaigaJr községben Lovász Ger
zson Tefol1IDátus leLkész irányítot
ta az eseményeket. 

Békés megy,e. Gyulavár. A "f.or
radalmi tmáese1nökillek" "vitéz" 
Molnár Mihály horthysta önna:gyot 
tették. 

Ba:tJtonyán a "foI1radalmi tlaJnács" 
a következő "sza:badságharcosok
ból" alakuLt: Lehóczi Andor volt 
föj,egyző, ZOIltai József volt főjegy
ző, Csoszor Miklós ,korábbi: elítélt, 
Gruncsik János büntetett elöéletü 
tm~tó, Gocgely János csendő,r, 

Windish Lajos horthysta .föhad
nagy, Dr. Jenei János tanár. 

Mezöberényben Tőkei Ferene 
VIasutas Iszervezte meg a "fOiI':mool
mi tanácsot". Ott voLtak köztük a 
volt csendörök, Horthy-tiJSztek, 
büntetett előéletü ,egyének, kulá
kok és MeZJőberény csirkefogói. 

Domoszló községben a helyi 're
akoiósűk tüintetést il'enooztek. Po
lonkai Béla volt ,csendörörmes~r 

és három volt csendör lefegyverez
ték a demokratikus rendőnség.et és 
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saját magukat kilneveztéik ,,n.~m:zet.l 

öI1Séglllek" . 

Tolna megye. SzáJmos kÖZSég. 
ben Iéi jelölrek ígyajánlották magu. 
kiat: "A kommurnstáiknJa:k még ~ 
il1IDagját is ki kell írtani!" vagy: 
"Az elmúlt 12 év alatt 8 évet Ül. 
tem!" vagy: ,,20 évig voltam csen. 
dör!" 

Az 'alakuló "nemZletönség" élén 
v.olt horthysta tis~ek, vagy csen. 
elörök álltak. Bölcske kÖZJSégben pl 
Kovács Balázs hortJhysta ,rendör 
Lett Iéi. pa:rancsnok, tagjai pedig 
Végh József és Gere János ,egyko. 
ri csend örök. 

Az 'események az .ország külön· 
böző ,területein másképpen zajlot· 
tak le, de kétségteLen tény, hogya 
jószándékú és beesilletes emberek 
f.e1ismerték a helyzetet és távol· 
tartották magtmat a "fol1radaLom· 
tól", eH1lélték Iéi fiehér ,tel'roristák 
gaztetteit, sok hely;en meg is aka· 
dályozták garázdálkodásukat. -
~Szerk. megj. A könyv nem közöl 
helységneveket!) 

A dokumentumból viláJgosaJIl ki· 
tönik, hogy az · . 
éLén esa:klnem mindenütt a volt ki· 
zsákmányolók és cinkosaik, volt 
osendörök, HortJhy-t~sztek állottak. 
akik együtt gy~lkoltak, raboltak a 
falvak szemét jével, betörőkkel {;ft 

rablógyilkosokika:l. 

A könyv végül egy 
is közöl: 

Kimutatás az ellenforradaloIIl 

fOgságáhan lévő személyek számá
ról: 2,929 fő, ebből 558 polgári sze--

xnély· 
A letartóztatottak egy ,részével 

xoár közölték halálos ítéletüket, 
_lynek tömeges végrehajtását 
Bodapesten november 6-m tervez
tSL Ekkor rendezték volna meg a 
férmezÖll az elesett ellenfomtdal
JDárOk látványos temetését, mely
_ gyászbeszédét M1ndszenty Jó
_ aka'rta elmOtndani. A temetés

pl1ovokációs jelleget ,akartak 
s utána nagyszabású véres 
an.\...J.VJLQ kerüt vom sor. A le

a Szovjet csapa-
szaJbaditották ki." 

hisszük, enItlyi elég a ikönyv
kommentár nélkül, hogy az utá
és megvetés érzete keljen ur

olvasóban szereJ.1iCSét1en ha
második rombadöntöi i'ráJnt. 

Aki ezt a könyvet, vagy ezt a 
k,1vonatot .olvassa, világosan lát
hatja, hogy mi a kommwnizmus, 
teI1rOl1ra és hazugságokm épített 
képtelenség, mely egyszer el fog 
tüinni a történelem ISZlemétdombján, 
hiveiket pedig keleten és nyugaton 
egyform.án elmebetegnek és közve-
szélyes öri11tnek Lehet kinyilvání
tani, tehát elmegyógyintézetben a 
helyük. 

A könyv illem teljes. A fentieken 
kívül a il1aJgY városokban és vidé
ken egyformán 'sok olYaIll helység
név :kimaradt a kommunista listá
b'ól, hol csendőr tiszti és ,legénysé
gibajtársaiJnik kerültek a nép bizal
mából felelösség.teljes ibeosztások
ba. Ezek ismertJetésére Íls egyszer 
v1S1sza'té~üinik. 

NOVEMBER 4. 
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FELVÉTEL 
A SZENT LÁSZLó 

TÁRSASÁGBA 

V~téz rk,~sbarna:k.i Fmkas Ferenc 
V'ezéI"ezl1edes úr, a Szent Lás::cl6 
Társaság kormányzója a Káptalan 
elöterj-es.ztéséI"e Magyarországért 
és a magyarságért teljesftett kivá
ló s:w1gáJlatai'llak eLismerések:ép
pen SzenJt László lovagj ává avatta 
a következö csendör 'bajtámsakat: 

Simonffy Fierenc fOhadnagy, 

Simon János fötörzsörmester, 

Jászfy József ömnester, 

Fiekete László szakaszvezetö, 

Horváth Sándor zászlós, 

Peteroy Mihály ömnester, 

Kovács FeI"enc örnagy, 

Megay Béla tb. csendör. 

A Szent László Társaságba 
több érdemes bajtársunk felvétele 

folyamatban van! 

A Szent László TáJrsaságba ez
ideig 29 ,tiszti és 59 legénységi baj-
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társunJoo.t vették fel az emig,ráns 
jó munkáért! 

A fenti 88 em~ránscsendör hu
z'amos idö óta önzetlenül és ,ered_ 
ményesen szolgálja magyar ,egyhá_ 
zainkat, egyesmeteIDket, ifjúSági 
és polgári szervezeteinket, vagy_ 
pedtg művészeti és társadalmi sÍ

kon szereztek himevet Magyaror_ 
szágnak és la ma:gyanság.nak. A fen
tiek egyben kivétel nélkül részesei 
annak a sZlOl1gál"c:IJtnak, mel:y anyagi 
segítséglJen részesíti a rászoruló 
hazai, vagy emigráns öreg, beteg 
bajtársamkat, V'agy azok hozzátar
tozóit, végül a csendőr özvegyein
ket és árváinkat. 

A Szent László Társaság érdem
keresztjének tulajdonosai Öexellen
ciáj·a Vanier GeoI1gJe Bhlliais v,ezér
eZl1edes, Kmada néhaJ kormányzó
ja feleségével és Léger Emile Paul 
montreáli bfuoros érsek. A TárISa
ság tb. tagja,iul vette fel azt a há-
110m kanadai francia vöröskeresz
tes tJisztv,ise1őt, :kik 1956-5'Z-iben a 
magyar menekültek fog:adálSia, elhe
lyezése és fielkarolása 1ienén rend
kívüli érdemeket 'Szeliezrek. 

Kanada többi kiváló és érdemes 
vezetö személyi>ségét, kik a magyar
ságért 1956-57-ben rendkívül ér

tékes munkát vég.eztek, a f,ennálló 

katIladai törvények értelmében nem 
lehetett elismenésben 'resz;esíteni', 
mea kitüntetést ~ró1ag csak Er
zsébet királynötől fogadhatnak el. 

Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

MKCSBK veretöség tiszteleg 
szórványunk előtt (Dél

, hol Tóth G~ fötöIm 
magyar vendéglöjében 

otthont találtak a r. kat. 
vité-

'. 
'SZI.VlDC)l rgratuláJlUtIlk Papp Lajos 

BajtáI1Sunlmak (MiJ:wa.uke, 
USA), kinek megél'kezett har

unokája. '. szept. 2-án i1nnepelték 
,airesi bajtársaink egy baj

vacsol'la keretében vitéz Vat
Ferenc ny. ezr,edes bajtársunik 

60-ik évfor
Az ünnepségen !Számos 

bajtáns és a jubiláns sok 
jelent meg. A ritka évfor-

alkalmával Dr. Em.dl1ödy Bar
eros köszöntötte vitéz Vattay 

átadva neki egy ezüst 
mitnt az argentinai cso-

ajándékát. A meghívott ven
részé'l1öl vitéz Bonczos Mik
belügyminiszter keresetlen 

méltatta vttéz Vattay 
ezredes és ra m. k,ir. Csen
érdemeit. Nagyiványi Ödön 

a MKiCSBK nevében köszön
a jubhláns hajtársat. Az emel

hangulatú vacsora közben 
hattagú alkalmi kórus elénekel

Vattay bajtársunk tisztele
az "Elindul tam szép hazám-

ból" c. magy,ar hujdosó dalt. A 
vendégsereg még sokáig ma:radt 
együtt vidám poharazás és nótázás 
közben. A j&kívánságokhoz a 
MKCSBK központ és a Bajtársi' Le
vél Í!S csatlakozik, utóhbimlk szer
kesztöje a "Csendörök a Kárpáto
k()Jl" c. könyvében többször em
lítette vitéz Vattayezds, hajdani 
kerületi pk-a nevét, kit utoljára 
1945. áp:r1lisá!ban a bUligJenlandi 
vi'S!SzavOlllu.J..ás 'Során látott. '. Horváth László fötörm baj tár
sunk (Chircago, Ul. USA) László fia 
meglrezdte katonai szolgálatát .az 
amerikai hadseregben. Laci fiunk 
az ejtőernyős csapatot váLasztotta 
önként. Szívböl gra1Julál1urnk! Sok 
katonai sikert ,kívánUiI1Jk! 

Szerencsés véletlen folytán a 
MKCSBK központ kapcsolatba ke
rült a magyaroI1szág,i szoiVjet had
szintér elsö csendör hösi halottja: 
Fekete Pál alezliedes özvlegyével és 
fiával. A hozzátartozók a Bajtárs~ 
Levél lelkes olvasói, egyben a 
MKCSBK tagjai. '. 

Nyugat-ausztráliai osoportunk 
vezetője mi:nden évben kiadja 
hosszú csendörnapi kör leve lét. Az 
1967-es számban Reményik SátIl
dor "Mohács után" c. v,ersét idézi 
mondanivalójához: 
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"Éjlsmka jön, .százötvenéves éj, 
S alci éjben .születilk, mit csimáljon? 
Dolgozzék, imádkozZJék, :türjön 

várjon 
S a sÍI1ba is rem.énysugárral 

száLljon, 
Ha könnyel sózott ~enyerét ' 

megette, ' 
Mert vá1tomak a csillagok 

felette! ... " 

M~ató és nívós köl'leVIelét is
mét e2íekke1 a 'szaVlakkal fejezte 
be: "Bajtár.sak! ÁLljatok továbbra 
~s éber őrséget a magyar élet lemig
ráoiós v,ártáján derék magyar csen
dörökhöz iLlöen: HíV\eIl, becsület-' 
tel, vitézül!" 

A Magyar Szabadsá~aroos SZÖ
Vletség i d e i konfierenciáiln . a 
MKCSBK~ Buffaloban, P,ittsbuI1g
ban, Ottawa ban stb. m.im.di,g a je
lenlévö legmagasabb rend fokoza
tú csendör bajtársunk képviselte. 

A forró nyári hónapok alkailimá:
val a caLg;aryi bajtársairuk (ALberta, 
Kanada) egyetlen tevékenysége 
volt a honvéd bajtársakkal k(izö
sen srerve2íett piknik, hol kiváló 
hangulatban fürödtek, szórakoz
tak s végül tábortü2íet 1s gyújtot
tak. .. 

A "Bajtársi: Levél" 1967. nyarán , 
Paul Stelei feladótól 20 német m,ár- . 
kát kapott Oberdollendor.fból. Cím 
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nem volt mellékel'Ve, így a feladó. 
nak nem inhattunk és adománYát 
sem kiöszönJhettük meg. Paul Ste. 
lei név nem szerepel nyilvá.nrtalrtá.. 
sunkban sem. Kérjük németOl1SZá. 
gi baj.táI1saink segítségét a feladó 
sZJemélye Usztázásában. 

Az emi~áns csendörök szívből 

~ratulá1na!k a következöJlmek: 

Jegenyés Pál fötörm bajtársunk. 
nak és Ifie1eségél1Jek, kiknek 1967. 
július 25-én megérkierett negyedik 
unokáj uk: JuHa. 

vitéz Borgóy János örnagy baj. 
társunknak és feleségél1Jek, kiknek 
kiét unoka ~s érkezett 1967 nyarán, 
mégpedig fiüknak fia, leányukinak 
leánya. 

Simon Albert örmester bajtár· 
sunknak és feleségének, akiknek 
~eánya Smon Zsuz5aJl1Jna B. A., 
tanárnö 1967. július 8-án ItaI1totta 
esküvöjét Port; Colbome, ÜIIltario, 
Kanadában Steele Dávid kanadai 
középiskoLai tanárral. Az esküvöt 
követö fogadásOlIl és vaosorán a 
wellandi magyar Önk.épzökőr dísz
termében résztvettek a niagaravi
déki osendör bajtársaink teljes 
létszámmal. 

Lajkó Mátyás örm bajtársunk
nak és nejének, kiknek Windsor
ban megérkezett elsö unokájuk-

Istvánffy László szds bajtár
sunknak és feleségének, kiJkne~ 

~ ... ,~n."nA,mn, 1l' fia 1967. július l-én 
esküvöjét ,az USA-Iball:_ 

·_ 'ua'....... Lajos örm bajtársunlmak 
feleségének, ki!kne.k 'leánya Er-

1967. szept. 2-án esküdött 
hűséget Salunidt Vilmosnak 

.icaJ~Ot.an a Szt. Lukács .evangé-
templomban. Az igen szép és 

llie~i'tO es:kiüvÖIl! ISZámOS csendör 
megjelent hozzátar-

* 
betegs~ükből mieLöbbi 
és teljes felépüLést kí

a következ ö Bajtársaink-

.... ,~ ... "',, József ezredesnek {Kana
ki enyihe szélütésböl felépülö-

Bokros István századosnak, aki 
'Jerincsérülés követlreZJtében mun
__ és mo~gásképte1el11né vált s 
tztráliábam egy otthonban ápol-

Dr. Füzesy István századosnak, 
gyomor IS béloperáció után fel-

1U11()bEn van Fort Eri.e--ben, Kana-

Gyimesy Sándor hadnagy hajtár
k (Ohile), ki súlyos TBC 

trtöres követkeZJtében évek óta 
~ ápolás al1att áll. 

BAnfai József szakaszvezetönek, 

gyümoroperáción esett át Auszt-

vitéz Szombathy Lajos zászlós
nak, ki :gyomoroperáción esett át. 

.'" 
Máthé Jenö örm bajtámunk. üze

ni PáJrizsból Clevcla!Ildba Szente 
MiJhály örm-'nek, hogy hosszú hall
gatása utáln levelet vár töLe. 

.'" 
Antal Mihály rendör szkv. baj

társunk üdvözJi csendör bajtársait 
és barátaiit! 1940-ben, a SZJélrely
föld hazatérése után Gy~esbükk-
1'51 a legények jóréS2íe osendör lett, 
ö maga a rendönségnél szolgált 
Szegeden. A háború során szovjet 
fogságba esett, majd hosszú kom
mU!11JÍsta börtön utáln. a fovradalom 
sZIél'badította ki 1956-ban. Utána 
Kanadába vándorolt ki. Barátai je
lentkezését, leveleit szívesen to
vábbítjuk. 

• 
Nyugat:ausztrália magyar közös

ségében, PertJh-ben me~lakuLt a 
Magyar Ház! A sok évi elöké.szítő 
munka után vég,I1e közös otthOiIlJl'ia 
találtak az ottani magyarok. A szí
vós munka oroszlán:res2íét az ot
talIliÍ. MKOSBK osopor.tVlezetÖlIlk 
végezte s egyik le~gyobb segít
sége volt T,e1ek József v. törm haj
táll'sunk. Mmdkettöjüknek szívböl 
gratulál a MKCSBK kÖZlpOIlt! 

.'" 
A hazai kommUlIlÍsta ·rezs~ a 

,,Hideg napok" c. filmmel ismét 
túlteljesítette a kommunista nor
mát! A film feleleveníti az 1942-es 



újvidéki razziát s természetesen az 
~gazságtól elütö és ,az egyetemes 
magy;arság kárára történő alakítás
sal. A fLlm nem említi és nem mu
tatja azokat a tragédiákat, mikor 
a hazatért Délvidék csendőr és 
honvéd járörei hónapokon át soha
sem tértek vissza s a keresésükre 
iJndult járörök holtan, átvágott 
nyakkal találták Tito banditái ál
tal orvul legyilkolt csendör és na
táI'Viadász honvéd járöreinket! A 
nlm nem mutatja azt az esetet sem, 

mikor Tito bandái megtámadták a 
zSél!blyai csendöröl1Sőt és az ö'rs le. 
génysége az önsparancSIIlokkal az 
éLen hosszú és hösi harcban elesett 
a túlerővel vívott elszigetclt küz. 
delemben. Melyik nyugati állam. 
hatalom Wnné azt, hogyazorsZá. 
ga területén eLlen~es beszivárgó 
csoportok orvgyilkosságokat hajt. 
sanak vég~e? Köszönjük az ame. 
kai "Katolikus Magyarok Vasár. 
napja" kiváló, telj es oldalas Hltako. 
msát! 

A tatai örs sorakozik szárnyparancsnoki szemle után 1932-ben. A 

jobboldali óriás Arva István alhdgy, szakaszparancsnok. 

44 

VESZTESÉGEJNK 

halottaink: 

Agota Béla örmester 1944. aug. 
j5-én Lawoczmén, a lengyel-ma
rc határon a szovjet hadsereg el-

. haroban hösi halált halt. 
Pál fötörzsörmester, du

örsparancsnok 1944. okt. 
Titó parti:záJnbandáival iiel

ttiMa'rClban hösi halált halt. 
Bogdán Lajos örmester 1944. 

15-én Lawocznén a szovjet 
sremoon hösi halált 

Mihály szakaszvezetö 
nov. lO-én Szombathely ame
bomIbázásakm hösi halált 

János örmester 1945. 
2-án a csállctornyai örs kert jé
Titó partiZ'ánbandáLnak orvtá

következtében hösi halált 

János örmester 1945. 
2-án a csáktornya~ örs kert
Titó partizáJnbandáiJnak orv

következtében hösi ha-

ok
idegöss2leroppanás kö-

1Ke.~t{>l)P,n öngyHkos lett, Miskol-
agyonlötte magát. 

Mátyás szakaszvezetö 
nov. lO-én Szombathely ame
bombázásakor hösi halált 

Antal hadnagy 1945. 
l Q-én Budapest ostromakor 

a GaJnZ gyár védelmében a szov
jet hadsel1eggel s2lemben vívott 
harcban hösJ. halált halt. 

Hóvári János fötörzsörmester 
1944. szept. 15-én Szá:s~régeniben 

a szovjet elleni harcban hösi halált 
halt. 

Hatos Nándor örmester 1944. 
szept. 2-án a szentkirályi erdőben 
szovjet pa11tizáJnok clleni harcblan 
hősi halált ha!lt. 

Horváth Ferenc őrmester 1945. 
febr. 13-án Dl1ezda amlerikai bom
bá2lásakor hösi halált halt. 

Kovács Ferenc szakaszvezetö 
1945. márc. 28-án a viss·zavonulás 
harca1ban a szovjet hadsel'leggel 
szemben hösi halált haM. 

Kolozsi Nándor fötörzsörmester, 
nagyajtai örsparancSlIlok a szoiVjet 
partizánok elleni harcban 1944. 
S2lept. 3-án hösi halált haLt. 

Szöcs Lajos szakaszvezetö 1944. 
okt. 14-én ITószegnél a Tisza vé
delemben a szovjet hadsereg 'elle
ni haroban hösi halált halt. 

Simon János szakaszvezetö 1944. 
okt. 14~én 'f,ósZlegnél a Tisza V'éde
lemben a szovjet hadsel1eggel 
szemben hösi haláli halt. 

Siklósi Márton fötörzsörmester 
1944. nov. lO-én Szombathely ame
rikai bombázásakor hősi halált 
halt. 

vitéz Tóthy Zoltán föhadnagy 
1944. dec. 5-én Tóth községnél a 
szovJet hadseI1eg elleni harlcban 
hősi halált halt. 
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Tóth Béla föhadnagy 1945. márc. 
29-én KemendoHámál a szovjet 
hadsereggel szemben VÍvott elhárí
tó iharcok során a visszavonulás
kor höslÍ halált haLt. 

Ungi Móric fötörzsönnester 1945 
tiebr. 13-án Drezda amerikai bom
báz'ásakor hösli halált halt. 

* 
Mártírhalált halt bajtársaink: 
Herceg Antal fötörzsönnester, a 

csÖ. fel. gép,k,oosiV'e~etöje <szovjet 
hadif.ogságban szer~ett betegségé
ben 1947-ben KálkápoLnán elhunyt. 

Nyulas István alhadnagy-ot 
1946-ben a kommunisták agyon
vel'ték. 

Juhász János önnester-t a szov
jet csapatok 1945. máI1cius végén 
Ménföcsanán elfogták és fogság
ban agyOiI1lőtték. 

Kelemen András önnestert Saint 
MargaI"eUhenben, Kl.ia:g,enfuI1t mel
lett Titó partizánbandái elfogták 
és 1945. ápr. 22-én Jci.rv:égezték 

Körösi István önnestert Saint 
MamgaretJhenben, KJl:agenfurt mel
lett ntó pa.rtitzánbaJndá~ elfogták 
és 1945. ápr'. 22-én ~wégezték. 

S7Jékely András alhadnagyot 
1947. májusában a kommunista 
népbiI"ósá:g Miskolcon kötél Mta
li halálra ítélte és ugyanott kivé
gezték 

V ághi Imre fötörzsönnestert 
Székesfehérváron 1946. márciusá
ban a kommunista csöoseIék 
agyonverte és halála után felakasz
tottálk. 
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Antal Mihály ny. örsvezetőt, 
volt Vulkán .szoroobeli ÖliSparancs., 

nokort G)'imnesbÜJkikÖll a ,SZOvjet 
csapatok 1944. 'sreptembeliében 
el.f:ogták iS ~eltehetően román be
Súgás alapján agyonverték. 

* 
Bajtársak, kérÜin.!k, küldjétek be 

továbbra is a veszteségeink rova
tába szánt adatattOrk1at, hogy e~l 
is aláJtámasszthassuk azt a tényt, 
miszeliÍ!11t a m. m. .csendőrség a 
~a vá1ságos idejében a !közbiz
tonság fenntal'tásáért és az ország 
védelméért - követve az ország 
kOliffiányáJnJak rendelkezéseit - a 
bolsevizmus és a hazámkra törö 
szovJet ellenséggel sremben felál
dozta önmagát! 

A csendör gyermekek kiváló 
tanubányi eredményeire mindig 

büs~k vagyunk! 

Gyermekeink rhaLadásáról lap
zártáig a köv,etkezö hírek futottak 
be: 

Orbán Gyula, OI1bán József roI1IIl 
baj<táI1sunk fia igen jó eredménY
nyelsret'ezte meg rtJanári oklevelét 
ahollandiali nijmegeni egyetemen 
a történelem s,za;kon. Az Orbán 
asaládnález már a másodtk taná
ri dtploma az utóbbi években. 

Máthé Jenö ö,rm. hajtársunk leá
nya PáritZsban érettségizett, Ill~j~ 
ugyanott újságírói és szochlóg181 
föiskorlai diplOlmát s:rerrett. 

Egy derék ausztriai förornn baj
fia a bécsi egyetemen sze.. 

meg a közgazdász okleve1ét 
röVJidesen a dok,torátusát ilS el-

Ifj. Kocsis László, Kocsis Lász-
szakv. bajrtársunk fia Ade1aide

Délausztrália, kiváló érettségi 
az egyetem III. évfolyamábaJl1 

fogorvosi tanulmányokat fol)'itat
míg öocse 

Kocsis György a középiskolában 
kiváló eredménnyel Az idén 

áHami Commonwealth 
------.. J-- kaptak elismeresill az 

kOI1mánytól. 

Margit, vitéz Olasz Lajos 
hajtársunk leánya Adelaide

az egyetem III. évfolyamát 
és rövidesen elnyeri a B. A. 

Borbási Ferenc, Borbási Fe
örm. bajtársunk fia Adelaide
az érettségi elött áLl, szahad 

tisztvi!selök:ént dolgozik. 
derék New York államheli 
bajtársunk fia a Fordham 

a B. A. o~leveLet, a 
York ,egyetemen pedig ' a M. 

oklevelét nyerte el, mind-
ösztöndíjjal! 
-ben, Nyugatausztráliában, 

_1.._,,1.._. András, Hj. Szombathy 
és Tóth András végezték el 
LlL"!l\.VLat. 

--~U"""""LV Andrást és ifj. Szom
Lajost várományosrként fel
a Magyar Vitézi Rendbe! 
gratulálunk! 

Tonna Mária Anna, Torma ViIn
oe örm. hajtár:sunk leán)'ia Chiea
góban ~tűnö eredménnyel érettsé
gizett a St. Sdholastica gimnáúum
ban és tanulmányait tovább foly
tatja az irllinoisi tanítóképzö föisko
lán. 

Vida László, Vida József örm. 
hajltáJrsunk fia kitűnö eredménnyel 
él1ettségizett a chlcagói H o l y 
Oross gimnáziumban és tanu1mA
nyait a Loyola egyetem bölcsészka
rán folytatja. 

Ifj. Istvánffy László, I:stvánffy 
László 'szds bajtánsWlk fia az ame
dkai közép nyugaton emyerte a vil
Lamos mérnöki diplomát. 

Csöndör József fötörm bajtár
sunk idösebbik leánya, Mária, az 
edmontoni legyetemen (Alberta, 
Kanada) a képZÖlnűvés.zeti szakon 
tanulmányai befrejezéséhez !közele
dik, flatalabb leánya a los-angelesi 
egyetem filmművészeti szakán 
folytatja tanulmányaiJt. 

Warrenné Szathmáry Emőke ki
tüntetéssel végez,te a r1:Oirollltói ,egye
tem antI1opológiai szakát a III. év
ben és ösztöndíjat nyert a IV. évre. 

Csendör gyernneke1nk: ,ooedmé
nyeihez szívlből graJtulálunk. 

* 
Bajtársaimk már a múlt számunk

ból ér.tesültek, hogy a MKCSBK 
v.ezetöség kapcsolatba k,erült a 
Magyar N emretvédelmi Vi1ágszö
v.etséggel. A Magyar Nemretvrédel
mi Világszövetség az amerikai Ka
Ufornia állam hatósági működési 
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engedélyével rendelkezilk és ennek 
védelmében fejti ki tevékenység,ét 
Magyarország felszabadítására irá
nyuló küzdelmeitben. 

A v,eretöségünk m~zdte a 
történelmi Magyarország vár me
gyéÍlllek gyönyöru szmes címereit 
ábrázoló térképek kipostázá:sát 
csoportJaink és szórványaink szá
mára. MúLt tSzárrllml~ban jeleztük, a 
térképeke t ajándékJképpen ajánlot
ta fel a MNVSZ. Mi is ajándékba 
kiüldj!Ük, azonban 800 térkép pos
taköltsége a Jelentös munkirutöbblet 
mellett érinti a Központ adminiszt
rációs ,f.edezetét is. Igy ,a~ra kérjük 
csoportjaimkat és szórványainkat, 
hogy juttassla!Ilak el külön meglaján
lást is a térképek postaiköltségének 
fedezésére. A térképek postázása 
huzamosabb idöt is vesz igénybe, 
igy kérjük bajtársairnk szíves türel
mét. 

Egyben a Magyar Nemretvédel
mi Világszövetség fe~kém az aláb
biak közzétételére: 

A MNVSZ tagja lehet mi:nden 
Nenu;etvédelmi Kereszttel kitŰlIlite
tett bajtárs, azok elsöszülött fiai, 
m~nt várományos ok, továbbá miIIl
den 18 életévét betöltött m1ndkét 
nembeli testvérunk, kik hajlandók 
szellemi harcainkban, mÍIIlt ,tagok 
részt venni. A MNVSZ célja egy 
mondatban a következö: A magyar 
Szent Korona tiszteletbentartása 
mellett, a Kárpátok övezte szentist
váni birodalom tfelszabaditáJSa és 
keresztény szellemben való kor
mányzása. 
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A NemZJetvédelmi Bizottság hj... 
vatva van (mÍIIlt a NémetorsZág. 
ban elhunyt Kováts TJvadar .orSZá. 
gos igazg,ató, valamint vitéz Taby 
Árpád tesWrörnagy, orsz. ké.pviS€. 
lö jogutódja) mindazoknak a Nem. 
zetvédelmi KeI1esz:tre való jogának 
megáLltapíítá,sára és aI1ról hivatalos 
igazolványt kia.<:laú, egyben a Nem. 
zetvédelmi Keresztet adományoz. 
ni, akik valamJlyen hábOlfÚS ltitün
tetésnek tulajdonosai, ha azt ok. 
mányokkal igazolni tudják, hogy 
f.egyverrel a kézben a magyar nem
zet, a magyar haza és a magyar 
nép szabadságáért és függetlensé· 
gééI1t haI1coltak. Utóbbi vonatkozik 
az 1956-os szabadságharcosok !szá· 
mám is. 

A MNVSZ a volt m. ki'r Osendör· 
ség tagjai számára külön h atáro
:zJatot is hozott. A MNVSZ adOlIDá· 
nyozza a Nem~etv:édelmi Keresz
tet kivétel nélkül mJnden csendőr 
bajtáJrsUlI1lkinak, ezzel is 'elismerve 
azt a mérhetetLen áldozatot, melyet 
a m. kir. Csendörség tagjai a bol
sevizmus eLleni harcban és az a:z;t 
megelöző földalatti küzdelemben a 
két világháború közt Magyarország 
bitztonságáém felmutattak. 

Mindazok a esendö,r bajtársaink 
t'ehát, kiket a Nemzetv:édelmJ Ke
I1e5zt és a MNVSZ munkája érde
kel, forduljanak közvetlenül levél
ben a Magyar Nemzetvéd,elmi Vi
lá~szövetség és a Magyar Nemzet
védelmi Bizottság ti1lkárá:hoz: Gör
gényi Géza bajtársunkhoz ~cÍÍJlle: 

No. Seward St. HoU)-Wood, 
• ..... ,,,,,,,n,,,·, 90038. USA.) , leveLük

mellékeljenek válaszbélyeg;et, 
I8IföldlE~1{ és toogel'entúliak nem

bélyegutalvá:nyt. 

A MNVSZ 1967. aug. 20-án meg
""le[X~llJt:: Szent István napját rend

sikel'es és nagyszámú magyar 
-.. ..... j,/'\U,<.t.:>I keretében. Ott megala-

a "Magya,r Édesanyák Nemze-
Szövetsége", mely elhatározta, 

felállítja ,az "Ismeretlen Ma
Anya" szobrát. Mem, ha Inem 

volna hös anyáink, Dobó 
~1\.A;"'U'n., Szilágyi Erzsébeteink és 

Ilonáitnk, akk!or nem 1ehet
volna höseink s,em. E terv is-

1II'tf'~~e utáln többen s,zép összegű 
.JQ.ua~'-"Jt\."L 'tettek, amit azonnal 

fizettek. Ha mindazok, kik ,há-
éreznek édesaJnyjuk iránt, kis 

is hozzájáJrulnak a szo
.,aIia,lPhclz a ,fenti d ilnen, akkor a 

már 1967. év végén hkdetni 
a magyar édesanyák ömel

,hösöket nev'elö küzdelmeit. 
MKCSBK elismeréssel köszön
napfényes Kalifornia magyar

rnemes elliatározásait! 

* 
Brunswicki bajtársaink (N. 
1967. július 15-én összejö-

tartottak, hol.számosan meg
A rangidoo ezredes baj

kiosztotta három derék le
Bajtársunknak a Szent 

oklevelet és jelvényeket. A 
-"~-",""LU stkeI'!Ült taláLkozó újból 

emelte az ottani kiváló csen-

dör szeLlemet. Ugyanakkor Zimo
nyi Vendel örm, csoportvezetö át
adta Zalátnay János ezds Bajtár
sunknak a Osendör Átldozatkész
ség Em lékLaipj át. 

* Az eg)'lesi1lt-állaimokbeli közitS--
mert néger-lázadások és I1ombolá
sok során cs:endör baj társainkat 
nem érte se sérülés, se anyagi ká
rosodás. Hfreink New Jerseyböl, 
Buffa loból , Clevelandból, Detroit
ból, Chioogóból és Milwaukieeböl 
érkeztek be a MKCSBK központ
ba. A f,ekete lázadások egy tk ero
sen érmtett helyén az egyik köz
tiszteletben álló idös aJhctgy baj
társunknak mondotta egy magyar
országi szár~zás'Ú Zlsidó üzletem
ber: "Uram, 40 magyar ,csendőr k,el
lene ide és rend volna!" 

* 
Csopolitvezetö változások: Nia-

garav.idéki csopol'tunk vezetését 
Körmendy János ÖI1ID, haanilLtoni 
csoportunk vezetését SeregélyetS 
Mártan fötörm, helyettese v~téz 

Jakab Fel'tmc örm, ,chicagói cso
portunk vezetését Jiegenyés Pál fö
törm, saopaulói: csoportunk vezeté
sét Vá:r.halmos GyÖI1gy fötö:rm vet
te át. Buenos AiI\esben a MKCSBK 
képviseletét Nagyiványi Ödön szds 
bajtársunk vállalta. 

* 
Braziliába és Argentinába irányí

tott postai küldeményeimk egy ré
sze elvész. Pl. Sao Paulo-i csoport
vezetöinknek küldött ajánlott leve-
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lekböl eltünt a 4 MKCSBK jelvény 
és 19azolvány, a Sao Paulóbam. még 
a télen ,reladott $15. US pénres
utalvány a mai na;p~g se érkieZJett 
be a MíKOSBK központ ba. Az egyik 
buenosalI1esi hajtár.sunknak légi
postán küldtük a Bajtársi Levelet. 
A küldemény ,elveszett, utána kéré
séve mégegy.szer reladtuk és az is 
elvesZJett. V.égül az ajáJnlott légi
postáJn ,feladott B. L. eljutott a dm
zetthez. EZZJel sZJemben m.incs tudo
másUJnk arról, hogy az európai, 
ausztr.áliai, amer1kai és kana:dat ie
veleres elveszne. Kérjük délame
rtkai bajtálrsaiJnkat, hogy jogos pa
naszailkkaJ. forduljéllIlJaik az iHetékies 
postaügy;i minisZJtériumhoz és kö
v,eteljék ·az ,elv:eszett küldeménye
kiet annál is ~nJkább, mert a f.ent~k 
jelentös kiadástöbbletet és anyagi 
károsodást jelentenek a MKCSBK
nak, sok esetben pedig póto1hatat
taln vesZJt.eséget. 

* 
Hamiltoni os:opovtunk Viezetése 

(Ontario, KiaJnada) újból kiváló ke
zekbe k;erült. Sevegélye s Márton 
fötörm és vitéz Jakab FereI1Jc örm 
bajtársaiJIlk vezetése a latt. A cso
pact aug. 20-án össZJejöv:eteLt tar
tott, hol megemlék;eztek SZJent Ist
váln napj á:ról , majd a ICsoportveze
tö kertjében rrendeZJett szalon
napirítás emelte a kedélyeket. 
Egyben kiosztották a Magyar Nem
zetvédelmi Világszövetség álta,l 
adományozott Magyarország tér
képekiet a csendör gyermekek és 
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bajtársak között. Hisszük, hogy 
a ham.iltoni csoport, mely egy év. 
tizeden át kiv:ándorlá:Stunik u tán a 
MKCSBK kezdeményezö és ·alkotó 
csoportja volt, folytatja áldásos 
mÜik!ödését. 

* 
Az edm.ontoni m.agyarr katona és 

szabadságlhaJrcos rádió 1967. szept. 
24-i ·adálsábaln többek közt a kÖViet. 
kezök haJngzottak ,e1; "Az Ottawá. 
baln .11endezett ötödik magyarr S~a. 
badságharoos vHágkong'I1esszus ha. 
támzaitai közt Iszer.epel, hogy a .szö
vetség nem .politizál. Ez azt jelenti, 
hogy semmmemű páixtpolitilkát nem 
engedélyez a szöv.etségen helü~ de 
igenis harool az .otthoni nép jogai· 
ért minden becsületes demokrati· 
KlUS eszközZJel . . . 'Nyissunk egy 
tiszta lapot és ne azt kieI1es.sük, ami 
elválaszt, hanem,;ami össreköt 
benni1nk;et . .. Próbálj uk felépíteni 
az 1956-os s~el1emet, amely;ben a 
kommun~stáJnak hitt dorogi bá· 
nyász és csepeli munkás együtt 
harcol t a ,régi ,csendörökiklel és ahol 
végi és új katonatisZJtek és ikatonák 
a gyemnekhösökk;el együtt áldoz· 
ták életül~et a magy.ar s zabadsá
gér.t ... " 

* 
Ugyancsak az ·edmontoni, Alber-

ta, Kanada- magyaJr ikatonarádió 
szept. 17-i adás ából vettük a köve~· 
k;ezöket: "A montreáli vhlágkiállí; 
tás szovjet pavHLonjában öromrn~ 
láttuk az orosz temnékként kiá~: 
tott magyar Gamma műszerek nle 

a "Freedom .for Hungary" 
Magyarországnak!) 

bé,lyegeket, amelyekJkel LS
_~JLQH magyaroik elá:ra.sztották a 

a katalógusokiat a swv-
titkosrendörök hadálIlak ,legna

éber:sége ellenére. A .nérvte
ifJlagyarok jól dolgoztak, gra,tu-

* 

1§'C'l:,,,,,,,,,,,",,.U,",,"'L, majd ,autókkJaJ. ki
a ,rockwoodi magyar ne

hogy a Hösök Ker:esztjé
le tiszteletÜiktet a Hösök 

Este a sydneyi! Magyarr Ház
volt nagyszabású ,ünnepség. Az 

Magyarság" írja ezzel 
~[)la.'(;[),m:· "A szmpad elött az 

oldalon a magyaJr cSeI1készek 
örsége, a másik oldalon a 
Csendőr Bajtársi Közösség 

_""""""LVIol helyezikedtek el. A zsu-
megtelt teremben 6 ómkor 

fel a Hilmnusz dallama". 

* 
~CU:IU:tJlmlJ.S György fötörm., sao

csopor:tunk veretöje 1967-
minden MKiCSBK-s összejöve
meghívta ·az ott élö honvéd 

!I'I~iéloK,a.t és hozzátartozóikat. A 
..... ,-, .. 'Tl.<Tll honvéd bajtársak meg

és igazi ba}társi együtt
lW(]lés~~t örömmel kÖl!lyvelte el 

mind az ottani csopoxtunk, mind 
a MKCSBK központ. 

* 
A MKCSBK vezetőség ügyveze-

tő eLnöke titkáI1a kiséretében július 
l-én meglátogatta a hélJrrOlWi. ször
válnyunkat, hol házi ünnepség ke
retében adta át a Szt. LásZJló Tár
saság ,oklevelét és jelvényeit vitéz 
Szabó Á'l'páld örrm bajtál1Sunknak, 
ki amellett, hogy igen ,elfogJa!lt 
gazdálkodó saját farmján, res:z.t
vesz m~nden magyaJr megmozdu
láson, a mrugyar egyháza~nkat és 
nemZJeti szerv,ez.etemet maga.sösz
szegű anyagi támogatásban részesí
ti és ez nála I1endsze-res, kiemelke
dö magatartás. 

* 
NiagaI1a'Vidéki csoportunk 1967. 

jÚ!IÚUS 25-én rendezte meg WeHand 
város lhrutárában a csendörszeretö 
Bók farmOln a hagyományos nyári 
piknikjét, mely;en csendör bajtá.'r
saink teljes létszámmal ihozzátar:to
zóiJkkal jelentek meg. Mint minden 
éVIben, úgy az .idén .is eljöttek hon
véd baj,társaink és 'szá.rnos csen.dör
szeI1etö poJgári család vett részt a 
,nyári örömükben. oBajrtá:nsaink ki
tüzték a méllgyar csendörzászlót és 
a kanadai juharrlev.eles nemreti 
zászlót. A Pók farmm vára.tlanul 
ér.kezö Mr. Ellis Morningstarr, Wel
land város OntélJrio tartományb eli 
m1.liI1kásképviselöjét a MKCSBK ve
Zietöség ügyveretö elnöke és Kör
mendy JáIIlos örm. csoportViezetö 
üdvözölték. Mr. Momim.gSltJar képvi-
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selö rendkívül meleg szava.kkaJ kö
szöntötte az egybegyült piknikezö
ket és ki~ej.tette Ontario kormányá
nak elismerését a magyar beván
dorlók munkája iránt, mellYiel egy
ben Kanadát is építik. Üdvözölte a 
MKCSBK-t is, mint Kanada hatósá
gi engedéllyel müködö szerveze
tét. Ezután az ügyv,ezetö e1Jnök ki
osztotta a Magyan- Nemzetvédelmi 
Világszövetség által adományozott 
Magyarország tér~épeket a jelen
lévö cs,endör gyermekeknek és 
csendörbajItársalmak. A p~lmik a 
hagyományos iWellandi hangulat
ban a késö éjszakai órákJban ért 
véget öregJlntve la kÖrllYiék ki~áló 
csendör szel1emét. 

* 
Bodnár Gábor, a Magyar Cser

kész Szövetség ügyvezetö elnöke 
1967. június 17-00 a MKCSBK köz
pont vendég.e volt, majd együtt 
vettek részt Toronto magyar cser
készeinek nagyszabású táborozá
sán a magyar Loyola cserkészpaI'k
ban. 

* Torontoi csoportunk 1967. július 
30-án rendezte meg a szokásos 
nyári piknikjét a közkedvelt Rákó
czi farmolll. Bár egy nagyobb vihar 
sokakat visszatartott, mégis szá
mosan jöttek el, köztük irataI sza
badságharcos barátok. Nagy örö
münkrie vendégeink közt üdvözöl
hettük vitéz Debrödy György repü
lö századost, a rures magyar "Pu
ma" r.epülö V'adászezred 26 légi-
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gyözelmes hösét is, aki láthatóan 
jól érezte magát csendör barátai 
~özt. 

A ,piknik kezdetén a M~CSBl{ 
vezetöség ügyv,ezetö elnöke tsmer_ 
tette azt a telefonüzenetet, mely_ 
lYiel niagaravidéki bajtánsaink hírül 
adták Bede Antal zás,zlós Baj tár
sunk vá:I1atlan halálát. A résztve_ 
vők lehajtott fejJel szótlarrlUI vet
ték tudomásul a megdöbbentő hírt. 
Majd egy törrn bajtársUll1Jk szólalt 
meg és elmesélte, hogy Bede An
tal v,ele járta a próbacsendö,r isko
lát, hol rangelsö lett. Egy másik 
bajtársunk epizódokat sorolt f,el a 
központi nyomozó bajtársai:nk mun· 
kájáról, hol Bede Antal nevet ví· 
vott ki magának ~iválóan eredmé· 
nyes és bátor munkájával. Egy 
szds bajtársunk ismertette az össze· 
omlás elötti hónapok történetét, 
mikor Bed'e Antal zászlóssal eg~tt 
szoLgáltak kitüntető magas beosz· 
tásban. 

A piknik hangulatát befolyásolta 
a fenti hír és az esös idő. Torontoi 
bajtársaink éppen ,ezért a pikniket 
aug. 6-áln ugyancsak a Rákoczi 
farman megismételték, ahol újból 
számos bajtársunk jelent meg hoZ· 
zátartozóival és barátaival. Ne!1l 
mulaszthatjuk el kiemelni' a háZi
gazdák nevét: Rákóczi J áJnos fó
törm és Luikovits János pótcsö. őr
v,ezetö bajtárs unkat, kik igazi roa
gy:aros v'endégszer.etettel járulta~ 
a phlmik sikeréhez. A torontol 
MKCSBK csoport magas létszá-

el1edményes rendezvénye i
kiválló áldozatkésZJségével 
csoportunk közt az élen 

emtgráns mUlnkában. 

* 
Magyar Vitézi Rend USA-he
hatóság,i 'eng,edéllyel müködö 

1967. július 2-án ren
meg Youngstown, ahio, 

_~-U'''''' a Szent László napot, me-
számos vHéz és SZJent Lász

csendör bajtársUInk vett részt. 

* 
László ~el,eségének Ed

IltOlrlibaun kisfia született: András 
A MKCSBK központ és az 

csendörők szívből g.ratu
a Nagymamá:nak és az új
szüleinek. Kívánjuk, hogy 

Bagoly András László éppen 
derék ,emberré válj on, mint 

néhai Bagoly And-

* 
l/lPimllell'O rszági csendőr baj társa-

UtO.I3<.E(Os.an, 1967. aug. 5-én ren
meg a csendönnapot Strass

Elszász-Lotharingiában, 
ban. Az ünnepségen 

hajtársunk jött össze 
Európa 4 orszá

Ü1l!nepségen résztvett a 
veZJetöség ügyv,eZJetö 

is Kanadából. 14 bajtársUJI1k 
üdvözöUe a stra:ssbourgi 

ezek elfoglaltságuk, 
va,gy szabadságuk miatt 

tudtak résztvenni, de leveleik 

kif.ejezték érdeklődésüket és töret
len csendör szellemüket. 

A gyülekezés a strassbourgi: te
mető f.őkapujánál történt, ahonnan 
a résztvevők gyalogme:netben vo
nultak utoLsó f.elügyelöjiÜk: vitéz 
Temesvári Endr.e vezérörnagy sír
jához. Ott az ügyvezetö elnök mon
dott rövid megemLékező beszédet 
és a sírra helyezte a MKCSBK ha
talmas, virágdíszes és nemzetiszí
nü szalagos fenyőkoszorúját. Meg
ható volt látni vitéz rf.emesvári 
vörgy hajdani csendöreit kemény 
v1gyázz-ban álLni egy percr.e a sír 
körül ... 

Majd autókon a történelmi né
met város központjában külön te
remben rendezett 'ebédlie .gyültek 
össze a résztvevők. Itt az ügyve
ZJetö elnök mondotta el ünnepr be
szédét, belefoglalva a csendör.emig
ráció helyzetét, tevék'enységét és a 
MKCSBK központ erőfreszítéseit a 
sz'ebb magyar jövö és TestmeWnk 
érdekében. 

Azután a rangidös ezredes baj
társunk 'emelkedett szólás,ra és üd
vözölte a MKCSBK V'ezetöség kép
viselöjét és elismerését fejezte ki 
a központ munkája iránt. V<itéz Te
mesvári Márton páJncélos hdgy 
megható szavakkal köszönte meg 
néhai édesapja és idös édesanyja 
igaz csendör szív,ekböl jövö rend
sZJeres támogatását mind a múlt
batn, mind a jelenben. Végül az ösz
szegyült bajtársak hosszasan e1be~ 
szélgettek a múlt és a jelen esemé
nyeköl. 
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vitéz Temesváry Endre vezérőr

nagy sírja a koszorúzás után 
Strassbourgban. 

Örömmel láttuk a találkoz6n 
résztvett legénységi bajtálrsaink 
nagy számát és csendör özvegye
inket (1 tábornoki és 3 tőrZJSt1sZJti 

özvegy). Utóbbiakr.ól megtudtuk, 
hogy rendszeres résztvevői a csen
dör össrejövetelelrnek, ktk néhai 
uraik iránti tiszteletböl szintén 
csendörnek érzik magukat. Kö
szőnjük, szívből gratulálunk! 

A strassbourgi összejövetelen új
jászületett a németországi MKCS
BK csoport. Az új osoportveretö 
vitéz Pász·thóy Levente hdgy, aki 
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vitéz Temesvári Endre vezérőr· 
nagy, a tn. kir. Csendőrség utolsó 

felügyelője. 

édesanyjával jelent meg az össze· 
jöveteLen. Munkájában támogatják 
vitéz Temesvári MártOiIl hdgy és 
egy ki;próbált, kiváló tö'rzstiszt 
bajtáJrsunk, ki az 
munkát váhlalta. 

Az összegyült bajtársak a talál· 
kozó végén nem remélt hata1rna5 

össZlegü ö,nkéntes adakozássaJ já
ruLtak hozzá a MKCSBK köZ6>0nt 
munkájának támogatás ához. 

* A MKCSBK ügyveretö elnöke 
németországi látogatása során szá-

csendfubajtá~s kiséretében 
helyeZJett Baden Baden

dr. Boda József örnagy és Of
....... l<,,'L'CWl Mátray F,erenc ezredes 
1IAJ . .:>"'L1J!Z\. sirj aira. 

* Baden Baden ... ben, a Fekete~er-
v.itéz Karsay Jenő alez, a 

Levél alapítója és 17 éven 
SZE~rkilesz;tőie találkiozott a B. L. 
~~nk!,eszitöiével, kiiJk aZlelött lllielIl 

egymást és sohasem ta-

* MKCSBK veZletöség ügyvere-
4 ,európai ország hat oso

ill. szórváJnyát kel1este fel 
Baden Baden-ben, 

Boda József őrnagy sírja 
Baden-Badenben. 

Strassbourgban, Koblenz~ben, az 
oSZltrák Tirolban, Klagenfurtban és 
LinZIben. Egyben egy sros bajtársa 
kisé11etében tÍlsztelgö látogatást tett 
az emigráció nagyja: vitéz kisbar
naki Fal'kélJs Ferenc Viezél1eZlredes 
bajorországi lakásán. 

* Hajas István tb. osendőr bajtár-
sunk egy megható ve~set, Jege
nyés Pál ,f.ötörm bajtársunk pedig 
egy "Kis bokréta a >sok koszorú 
mellé" címü megEttnlékerest írt né
hai vttéz T'emesvárÍ! Endl'e vörgy 
úr, az utolsó csendőr felügyelö sír
jának me~osZlorúzása alkalmám. 
Mindkét írást ftelolVíastuk a strass
bourgi iinlnepségen. 

Mátray Ferenc lezredes sll'Ja Of
fenburgban, a ' Feketeerdőben. 
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HALOTfAINK 

Besenyi Károly örnagy 1967. jú
nius 16-án 63 éves korában várat
lanul Buenos Airesben ,elhunyt. Jú
nius 17 -én temették a S~ent Ró
~US kápolnában tartott gyászmise 
után a Recoleta temetöben a csen
dör bajtársak osztatlan részvételé
Viel, ahol argentil11 menye családjá
nak kriptájában lelt nyugvóhelyet. 
A gyászmisét és szertartást Virág 
Venánc ferences páter vé.ge~te. A 
sínnál a csendör bajtársak nevében 
Pintér A'ladár ezds :mondott utolsó 
Is:tenhozzádot. Özvegye, ltibédi 
Vargha Katalin, Károly és Botond 
fia, két menye és három unokája 
gyászolja. Besenyi örgy a miskolci 
tanszázaJd pk-a volt utoljára. Az 
ungvári tanz,lj megfogyatkozott kis 
osapata visszavonulóbaJn az ö 
szd-a Viendég,szeretetét élvezte 
1944 végén egy 24 órás pihenő so
rán. Emlékét kegy,elettel őrizzük! 

Izmindi Sándor törzsörmester 
1966. deoemberében szívroham kö
vetkeztében Cleveland, Ohio, USA
ban megihalt. 1956-os szabadság
hrurc után érkezett nyugatra. Utol
jára a tatai csö. tanszázad okta
tósegéde v<olt. 

Barényi Ferenc ny. ezredes, volt 
pécs,i ,~erüleU parancsnok 80 éves 
korában az OhazáJban elihunyt. 

Márkus János g. föhadnagy 
1967. június 23-án Newcastl~ban 
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(INSW, Ausztrália) 53 éves korá. 
ban hirtelen elhunyt. Június 27-én 
temették nagy részvét mellett 
Gyászolják özvegy,e és fila, vala~ 
mint barátai és baj társai. ElhunYt 
bajtársunk utoljára a sepsziszent. 
györgyi osztály ... gazdasági hivatal 
fönöke volt. 

Koronkai József fötörzsönnes. 
ter 1967. március 30-án London 
(Ang.tia) egyik kó,rházában rövid 
s~vedés után 63 éves korában 
me~halt. Temetése áip,rilis 6-án a 
londoni Chisic temetö 
ból történt. A ravatalnál a 
MKCSBK angliai területvezetöje 
búcsúztatta a következö szavak· 
kal: 

"A Magyar Királyi Csendör Baj· 
társi Közösség nevében búcsúzoo 
Tőled KorOMat József a Somogy· 
Csul1gótól Londonig vezetett élet· 
utad utolsó állomásán. 

Életutad tartama alatt több je· 
Lentös esemény történt Veled. A 
huszas éy;ek elején beléptél :a csen' 
dőrség köteLékébe, mely elhatáro· 
zásodban tIlekelm, IDÍlnt a csurgói 
szál1ny akkori pa,rarrcsnokának 
jutott némi szerep. Mint csendőr, 
elöbb a közhiztonság területén roú
ködtél hasZJIlosan, mely állítáSO
mat bizonyítj'a a Magyar BronZ 
Éroeméremmel történt kitiitntett 
sed és .az a kö,rulmény, hogy ,milli 
föltétlenül megbízhatóembel1t, rAs
gyarország Kormányzójának tes
törségbe vezénylésre találtak al
kalmasnak. Ide csak 100%'~ 

kifogástalan ,erkölcsű 

megjelenésű tiszthelyette
juthattak he. Megálltad a he-

amit n1utat az olasz }{iirály 
láJto.gatásakor mel-

tűzött Olasz Bronz Érdem
és az EudharJstikus Kongresz
alk,almával Neked juttatott 
Benementi Érem. 

feldíszítve tértél vissza hoz
a csendörséghez. Büszkék 

_~UlJLn Rád! 

szomor.úbb szakaszai 
a háború elvesztésé

elvesztetted hazádat és 
Te is ki'estél szép hiva

Mindent 'elölröl ~eHett 
De nem ,esltél kétségbe, 

kezed és munkiaszereteted 
biztosÍ,tották nyugodt 

letE~se,C1et és a .nagyobb falat 
E munkád menet t juttat

idöt a magyar közösségi fe.lada
Hamarosan ott .láttunk az 

Római Katolikusok Egye-
és a MiI11dsz'erllty Otthon vá

hasznosan mü~öd
a MKCSBK bajtársi 
hűséggel dolgüzni. 

emigrációban LS mmdig derűs 
"~lV€~ és hasZJIlos munkásságod 

bajtársaid és harátaid közt 
hiányoZJni fogsz. Nyugodjál 

'!ben_ Isten veled!" 

Antal zászlós 1967. július 
Bufifatloban (N. Y. USA) 55 

korában rövid szenvedés után 
-~lQlnUJl ,elhÚiIlyt. Bede zls máj-

Bede Antal zászlós. 

fájdalma}{ikal került kórházba JU
lius 13-án, július 16-án Qperálták s 
életét a Leggondosabb orvosi segít
ség sem ,tudta megmenteni. Teme
tése augusz,tus l ... én voLt ,az Elm
lawn temetőben Buffa:loban óriási 
rés~vét meHett. KoporsóvilVöi kivé
tel nélkül mind kanadai bajtársai 
voltak (Horváth Béla tö'rm, Lajkó 
Mátyás örm, Simon Imre törm, Si-
mon Albert örm, Kolozsváry Zsig
mond szakv és Máté János v. 
tőrm). A temetési szel1tartást Kán
tor Pál, a West-Stde United 
Churdh of Ohrist végezte, a menet 
a templomból mdu1t a temetőbe. 
Az elhantolás előtt Dr. Kuli Sán
dor szds mondotta el az utolsó Is
tenhozzádot. A sok koszorú közt 
ott voLt a buffaloi bajtársak és a 
niagatravid&i MKCSBK hattalJmas 
koszorúja is. 

Bede Antal zászlós elhunytával 
egy ki-yáJló Bajtársat veszítettünk! 
Az 1950-es évek eleje óta Iiészt
vett az össZJes kanadai csendőma-
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pon, pikniken és más magyar meg
mozdulásolIl feleségével egyiLtt. Ott 
láttuk a hamiLtoni csendömapo
klon, a MKCSBK tagja volt és jel
vényiLnket büszkén viselte. Háza 
mind~g nyitva volt ,az ÖSSlles igaz 
bajtárs számára. Bökezűen adaJko
zott osendőr és magyar nemzeti 
oélokra. 

55 éves korában ment el közü
lünk! Bede zászlós a m. kir Csen
dőrség KözpoIlJti Nyomozóparalllcs
nokságánálszolgálrt: elit beosztás
ban. Ö is részese volt anJIlak a .nagy 
küzdelemnek, amelyet a m. kir. 
Csendőrség a földalaJtti kommunis
ta szervezkedések eLlen folytatott 
sikeresen a két világháború !közt. 
Érdemei el!ismeréséül Horthy Mik
lós kormányzó 1944. aug. 20-án 
törzsőrmesterlJöl zászlóssá nevez
te ki. Halála pótolhatatlan hiány 
i1rt:maradt bajtársai számára. 

ÖZVlegyének keserű fájdalmunk
ban mély ,~yüttérzésünket küld
jük! 

Csatári István törzsönnester 
1967. június ll-én !Japán (Sao Pau
lo, Brazma) a hetivásáron autósze
rencsétlenség következtében tragi
kus hirtelenséggel életét ve sztette. 
Másnap temették a lapai temető
ben, sírját a bajtársi reszvét osztat
lan együttérzése vette körül. Sírjá
ra a honvéd bajtársak is küldtek 
koszorút. A búcsúbeszédet vitéz 
Király Gyula ezds, a MKCSBK örö
kös tb. vezetője mondotta. A be-
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szentelést Dr. Hets Auré1ián b~ 
cés perjel végezte. KoporsÓját' 
~elyi MKCSBK zászlója borítoU: 
Özvegyének bajtársr együttérzé
sünket killdjük. 

.nemes hertelendi és vindornYala. 
ki Hertelendy IgJlác ezredes 1967 
május 29-én Asunci!onblan (Para: 
guay, Délamerika.) 82 éves kOrá. 
ban elhooyt. Egyh volt legidö. 
sebb bajtárSIaimknak, ki szoros kap. 
csolatot tartOItt a M~CSBK-va1 és 
a B. L.-t születése óta érdeklődés. 
sel oLvasta. A MKCSBK 
az utóbbi .időbelIl sokat próbált a 
gyógyszersZlükséglet ellátásával se· 
gíteni. Özvegyének a iközponrt: le
vélben fejezte ki ,rgaz együttérzé· 
sét. Hertelendy ezredest igen nagy 
részvét mellett helyezték nyuga· 
lomra az asuncioni magyar teme· 
tőbe. 

Vitéz nemes Feördeös Gyula ör· 
nagy 1967. ápri.tisábalIl az óhazá· 
ban Pakson meghalt. Utolsó szol· 
gálati helye az összeomlás előtt 
Szenrt:endre, hol szárnyparancsnok 
volt. Az összeomlás óta visszavO' 
nultalll, szűk csa,ládi iköl1ren élt. 

Polgár József törzsönnester, 
sZIékelyudvarhelyi számyimok 1945 
öszoo Szombathelyen gyomorfe
kély következtében elhunyt. 

Serfözö Mihály lovas alhadnagY 
Hódmezőválsárhelyen, 1967. taVa' 

szán rövro szenvedés után [Ileg' 

halt. 

Imre fötörzsönnester, 
Egercsehi-i örsparanosnok 

VIerpeléten elhunyt. 
András fötörzsönnester 

az Ohazában 1966-ban 

Bajtársaink 'emlélkét ke
megöI1izzük! 

F,evüttérz:ésiimk.et küldjük a kö
Bajtársainlmak: 

Zoltán ötmestemek, ki
élettársa: Szöry Verona várat-

1967. április 12..00 szívro
köv,etkeztében BraziHábalIl, 

Paulo ban elhunyt. 
Szendi József őrmester Fe

r,ge!I1eJi(, kinek édesapja: Szöllö-
75 éves kor,ában Nagy;t:o-

ronyán, a Felvidéken szív-roham 
következtében 1967. julius 25-én 
m~halt és így .nem érte m~ (leá
nya pár héttel késóöb bekövetke
zett látogatását. 

Kolozsvári emlék 
1942-böl. 

Farkas József önnester kitűntetése vizbölmentésért 
a Bátorsági Éremmel1932-ben Tatán. 
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vitéz Pászthóy Ernő alezredes sírja Saarbrückenben. 

Bagoly András alhadnagy sírja ,la kanadai Edntontonban. 
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Chicagor bajtáI1sailnk egy kiváló
_ sikerült össrejöVletelt rendeztek 
íZ amer,ikai középnyugaton, Chi
c;agotól 200 mérföldnyire nyugat
ra elt,erülö csendörr,armoo, ahol a 
Jl4Zigazda:Iski János törm bajtár
JUOk és ,feLesége 'látták vendégül az 
autókon é.rkezö Viendégeket. Az 
&;sZejövetelen még clevelandi baj
tiI6 is megjelent. A szalonnasüté
_ kívül céllövőVleI1senyt is 1100-

4eZtek, a megszokott kiváló han-

* Linzi csoportwnik tagjai (Donau, 
1967. augusztus 9-én vi

Halmy József ezredes bajtár
, házában gyültek össze szin
kései ,osendömapi ÜJIlinep,sé,gre. 

Üinnepségen megjelentek az Eu
i6Pában tad.ozkodó MKCSBK ve
fet.öség ügyvezetö elnöke is, aki az 

i beszédet tartotta és ismer
tl!tte a MKCSBK oélkitüreseit. A 
~vül kedves, barátságos és 
lIIzvetlen hangulatú öSiSzejövete
.. 7 csendőr bajtársunk találko
lOti és maradt együtt a késö éj sza
tal órákig. Bajtársaimk elövették 

örzött kincsüket, a linzi 
melyet 1967 nya

Rómában a pápa is megáldott. 
az őrzője, Bertha Péter 

bajtánsunk vitte el a ,római 
A csoport tagjai 

lovas és egy gyalogos csendör 
adományoztak a jövendö 

számára, dicső 

a megmentett közös 
Az összejövetel sikeréért, 

a komoly anyagi áldozatokat jelen
tett ünnepi vacsoráért a köszönet 
vttéz Halmy József ezds Bajtársun
kat és Feleségét i11etÍ'. Az összejö
vetel ,előkészítéséért DankiÓ Má
tyás alihdgy Bajtársunknak jár elis
merés! 

* 
Az ügyv,ezetö ,elnök megállapítá-

sa szerint az ausztriai bajtársailIlk 
türhetően élnek, a németországiak 
kiválóan! Mindkét országban baj
társa<ink kemény.en dolgoznak, s.o
kan. fielépítették saját házukat. A 
nyugdíjas l)ajtársainknál a 1Ilémet
o~szág.ia:k. 'előnyhen vannak: a né
met gazdasági csoda ocszágában 
bajtársaink magas nyugdíjat élvez
nek. A németek az eskütételtöl 
kezdve beszámít ják a ma.gyar had
seregben és a csendörség,nél telje
sitett szolgálati éveiket. A nyug
díjat mmdazoknak folyós ítj ák, kik 
elérték a 65-ik életévüket és Né
metországban is dolgoztak. A ka
tonai és csendönségi szolgálatot 
csak azoknál ,~smer1k el, kik 1944. 
október 15-e után az összeomlás ig 
német szövetségesként harcoltak. 
Ez a legkievesebb, amit a németek 
nekünk adhatnak, mégis azt mond
juk, Németország nagy, mert ez 
mind elmarad Európa többi orszá
gaiban, sajnos Ausztriában is. 

* 
A MKCSBK Viezetöségés a to-

rontoi csopontunJk önkéntes tag
jai vadászcsopmtot szerveztek az
zal a céllal, hogy bajtársi vacso-
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A linzi csendörzászló. 

MKCSBK találkozó Linzben 1967 nyarán. 
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jIkra késöbb ÖZ és rénszarvas húst 
~sanak rendelkezésre. Besze
..,zték és helötték vadonatúj pus
Ir,áikat, melyek közt angol Enfiield, 
gélnet Mauser, amerikai RemÍlIlg
torl és magyar Monte Ca!rlo szere
peL A vadász csoport .a köz,eljövö
)Jen próbálja ki szerencséjét a ka
DSdai északi ősvadonban. 

* 
Vasfüggönymenti tudósítÓil1lk je-

IeI1ti: 
Os:z.trák határörök megfigyelé

alapján a vasfüg.gönyröl az ak-
120 kilométeres lSzak.aJSwn 

de a hatámn helül 
m-es sávban új modem, 

fotoceHás VIasfüggönyt 
fPenE~ f;el. 

magyar határon rendkívül szí
az ellenőrzés. Ezekröl a kö

rádióje1entések talnuskod
Apr. 30. Rádió Ausztria. A 

lIIIIgyar határon 4 órai várással és 
~s d.gazoltatással folyik a köz
lIjkedés. Május 2. A hatá:r átIépé
lIItor az ,eddigi 135 Sch. helyett 

Sch-t ~eU fiZJetni, a:z.az ennyit 
fejenként és naponkint bevál
Május 15. Egy magyar kirán
autóbusz utalSai közül 7-en 

menedékjogot Bécsben. Má-
18. Két magyar elemi iskolás 

a vasfüggönyÖIl. Az egyi
Bécsben élö apjának adták át, 

vissmtoloncolták. Má-
22. Egy kiráruiulóosoportból 
orvos hámspárnak sikerült 

Gra:z.ban. Míg a csoport 

a templomot nézte, ök kimentek a 
mellékajtÓIl és az osztrák rendör
ség)re siettek, hol menedékjogot 
kértek. Május 24. Egy magyar ki
rándulócsoport 5 tagja a jugoszlá
v~a& Görz városa megtekmt;és'e 
után oLasz f;öldr,e menekültek és 
menedékjogot kér:tJek az olasz ha
tóságoktóL Május 24. Nemeskéri 
Miklós 26 éves bécsi pilóta egy 4 
ü!éses 0eS!SI1a 172-es repülőgéppel 
mentette ki sógorát, feleségét és 
két kis gyermekét. 

* 
Május 28-án ünnepelték a hur-

g,enlandi magyarok tél Hősök nap
ját. A grázi temetöben, ahol az 
elsö világhábo,rú óta többszáz ma
gyar ,hös alussm ö,rök á:lmát, sok 
csendőr bajtársunk jött össze, köz
ük vitéz ZiI1czy József ezredes 
is. Nyers atya szép prédikációja 
után felkeresték Hadnagy István 
fötőrm sírját. A Hősök .temetöje 
igen szép, ápolt. 

Újfajta turistaforgalom Magyar
országon: a "humanista" magyar 
kormány abortusz rendeletére fel
figyeltek a szomszédos áUamok, 
elsösol1ban Ausztria lakói, azok, 
akik a gyel1ffiekáldás ,örömeitől 

meg akamak szabadulni. A kis
martoni bíróság a közelmúltban 
ítélkezett W. P. és több nö ügyé
ben. A társaság több esetben vitt 
át Kaposvár.ra terhes nöket a ter
hesség megszakítása végett. Ezek 
fejekint 5.000 Soh-et kellett fizes
senek. 
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Egy-két autóban f,elejtett újság 
miatt órák ig kel,l várakozni. Az 
idegen nyelvü iratokat is sokáig 
tolmács útján 'ellenörzik. Közúti 
baleset ,esetén a külföldi autóv,eze
töt leta,rtóztatják és az ügy tár
gyalásáig fogva tartják. 

HelYZletjelentés a vasfüggÖDY
töl 1967. aug. ll-én 17 óra 50 perc
kor: 

Hely: Rohonc községtöl Köszeg
re veZletö müúton a magyar hatá
ron ~b. 2 km"1l"e keletr:e a falutól, 
2 km-r:e délr:e az Irottkö kHátóto
r:onytól. 

A ~ösZlegi müútat átvágták az 
elsö drótkerítésnél, az 'ÚtburkoLa
tot a határtól hefelé magYiar terü
leten elpusztították. Innen a máso
dik párhuzamos drótkeritésig kb. 
20 m ... es ruves resz. A gereblyéZlett 
10 m. ISZIéles sáv eltünt, Ifü nötte 
be. Az aJlrnáik valószínüen ott fe
küsznek ma ilS a két szögesdrótke
rítés közt. A kerítések kb. 2.50 
m. magasak, süru szögesdrót há
lózat. K;b. 400 m~r:e északira fából 
épült erös örtorony uralja a tere
pet. A tor:OiIlyban ember ül, távcsö
v,eztk. A vasfüg.g.önytöl délkeLetre 
egy guly;a legelész'ik, többszáz te
hén. Az oSZltrák lakosság szerint 
egy termelöszövet~ezet állatállo
mánya kirakatban a határon, hogy 
mutassa a kiváló magyar jólétet. 
Északra kigyószeruen kanya,rog a 
vasfüggöny és eltünik az lrottkö 
rengetegében. Mozgás és hang 
nincs, csend uralkodik. 

* 
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Az ,ismert szabadságharcos Ve. 
zér és író: Burján Gyula tanár a 
következö ikedv,es sorokat juttatta 
el hozzánk: - "A ' mo >kir. Csendör 
BajtáI1Si Közösség központi tájé. 
koztatója, a Bajtársi Levél, <Un~ 

minden alkalommal örömmel és 
büszkeséggel veSZlek kézhe, azért, 
mert ezt a tájékoztatót aZlok a 
Bajtársak adják ki, ,akik az Isten 
és Haza szolgálatában l1endületle. 
nül töltötték be magyar hiv,atásu. 
kat. Ez a lélek, úgy látom, még a 
számkivetésben sem némult el, ha. 
nem ápolja, ébreszg'eti, gondozza 
csendör lélek tüzét és élJDIl1ak ma. 
gyar hitét. Soraikból kicsendül a 
magyar holnap hangja! Az emigrá· 
cióban ,ezt a hivatást pedig mara· 
dékta,lanul be .kell "tölteni. Adja az 
Uristen, hogy a Ti nemes testüle
tetek az új és szabad Magyarorszá· 
gon újból az Isten, 'a Haza és a 
Család védelmezöje legyen. Ezt 
üzenem Felétek!" 

* 
A clevelandi Csendör Család 

1967. évben csak egysZler megje· 
lent júliusi száma meLbélcletében 
közli a buenos-aÍ<resi bajtársak 
latJkoZlatán kívül - melyet a Baj' 
társi Levél 1967. ápr. máj.-i szán1a 
is közölt teljes terjedeLmében - a 
buenos-akes!iek 1967. ápr. 7~én tar· 
tott közgyűlésr jegyzökÖll1yvét. Eb
ben többek között a következ öket 
írják: -"Az eLnök megállapította 
továbbá, hogy Kövendy bt. bizal
mi szavazatot kérö inditványáhOZ 

csatolta a N. F. bt-hoz elnöki 
írt levél azon máso

amely miatt a buenos-mes i 
töle a hizalmat megvOIlita. 

a bizalmat smvazók nem vol
előre kellöen tájékoztatva." 

Válaszunk erre a követ~ező: 
Nem tartottuk szükségesnek 
F.-hoz intézett levelet közread
mert azt jóval elöbb éppen N. 

. 'sokszorosított:a és juttatta el 
"*ivelan<l1' segítség alapján az 

csö tiszt jeihez és tihtts-
N. F. ezen h~bás sokszoro

a saját "minösitésév,el" 
ki és eZle~hez nem csatolta 

sértö leveleit, mely;eket a 
_ r,,,.,C"nT7' veZletöség akkori e1lIlö-

irogatott. Minek 'va,latnit 
ismertetni? 
eze~en túLmenöen a oleve

Csendör Család elnöke, Dr. 
István örnagy a teljes N. F. 

f6Ie "Í1rodalmat" eljuttatta a 
MKCSBK csoport jaihoz és szórvá
llyaihoz és clevelandi csatlakozás

szólította fel öket. -Dr. Balló ht. 
elfelejtette körleveleihez csatol
N. F. sértö levelett, holott azo

mind hiánytalanul megkapta, 
meg 'se említette! 

E. É. beszámolójából termé
~!IIle!~n hiáll1yoznak a körlevelek

CSOportjainktól befutott vála
melyek viszont nekünk is 

vannak, mert manö
és utasított "áztatási" 

. N'le:teilket nekünk is jelentették. 
akarják tudomásulveDll1i a 

66:2 arányú bizalmi szavazatot, 
melyet azóta csoportj'a~on kívül 
11 MKCSBK-ba tartozó ezredes és 
9, ,alezredes bajtáJrsunk is megerö
sitett. Sötlevelek tömege helye
$elte az elnök ,eljárását, ki ok nél
kin soha Isnkit 'se támadott meg, 
de a MKCSBK~t utasításra rombo
lónaik megíirta megérdemelt vála
szát. Buenos Ai:res pedig beláthat
ná súlyos hibáját, mert dÖiIliteni 
csak mi:nclkét fél meghallgatása 
utáJÍl lehet s nem egyoldalú tájéka
zódottság alapján. 

* 
Hfrei~k szerint megalakulóban 

van a "MKCSBK Felügyelő Bizott
sága" a rangban legidösebb ezre
des bajtársai~ból, kik a további
akban teljes erokölcsi védelmet fog
nak nyújtani a MKCSBK vezetö
ség elleni és bárhODll1an jövö táma
dAs okra és romboló akdókra. 

* 
A MKCSBK vezetöség 1967. ok

tóber l-én HamHtonban Kovács 
Ferenc ömagy elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen .egy fö kivételével 
az összes veZletőségi tag megje
lent. A veZletőség letárgyalta a 
folyó ügyeket, elfogadta és meg
valósítja a lIlew-brunswicki hajtár
saink benyújtott jav1aslatát, mely 
UN segítséggel szülöföldünk 'fel
szabadítását célozza. Az idevonat
kozó körLevelek a közeljövőben in
dulnak ú1Jba összes csoportunk
hoz. Az összejövetel a 'legkiválóbb 
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bajtársi szellemben és egyetértés
ben zajlott le. 

* 
A MKCSBK veretöség 1967. ok

tóber l-én az ügyvezető elnök ja
vaslatára tiszteletbeli osendörként 
a MKCSBK-ba felvette a követke
ző csendőrgyel1mek Bajtál1Sain
kat Magyarország és a MKCSBK 
iráJnti kiváló magatartásuk elisme
l1éseképpen: vitéz Serényi Istvánt, 
vitéz Temesvári Mámton hdgy-ot és 
Megay Bélát. 

* Tollas Tibor, a Nemzetőr szer
kesztője északamerikai útja során 
meglátogatta a MKCSBK közpon
tot és köszönetét tolmácsolta 
a:rert a bajtársias kiálláS,ért, mely
lyel jó részben sikerült megakadá
lyozni - közösen a clevelandi 
Csendőr Osaláddal - a budapes
ti kommunista kormány valótlan 
és célzatos hivatkozású kiadatási 
kél1elmét. Mert a oél a Nemzetőr 
elhallgattatása volt. 

* 
A MKCSBK vezetőség hamilto-

ni ülésén hálás köszönettel állapí
totta meg Nyerges Bognár Lajos és 
Varga Géza honvéd [századosok ki
állását az igazság és a MKCSBK 
mellett. UgYalIlcsak köszŐlletét tol
mácsolja a fenti eként a MHBK to
rontoi csoportjának is. 

* A Magyar Cserkész Szövetség 
legújabb tájékoztatója arról ad 
hírt, bogy befutott fiatal magyar 

66 

értelmiség.iek, mérnökök, orvo. 
sok, tanárok szeretnének magyar 
érettségit tennL Ezek a befutott 
fiatal exisztenciák nem kaNierjük 
miatt, hanem lelki és szellemi 
egyensúlyuk miatt 'akamak köZép. 
fokú oktatásban részesülni, érett. 
ség,izni magya,r nyelv'en is, sőt a 
jelek ,arra mutatnak, hogy hama. 
rosan magyar felsőfokú oktatásra 
is lesznek érdeklődök. 

* 
KanadáJban a montreáli LOyola 

egyetemen 4 éve folyik magyar. 
nyelvű felsőfokú oktatás a magyar 
n}'ielv és irodalomból és magyar 
történelemböl. Híreink s,zerint 
ugyanezen ma:gya:vnyelvű egyete· 
mr tanszék megszervezése folyik 
a calgaryi és torontoi 'egyeteme· 
ken. A MKCSBK toronto csopol'!:· 
ja $125.- összegű gyűjtéssel tá
mogatja ezévben 'a fenti célt, vitéz 
Duska László vb. szds l1endkívül 
értékes kezdeményezését. 

* 
MKCSBK-s csoport jaink világ· 

szerteresztvettek az 1956~QS ese· 
mények ll-ik évfordulójának meg
emlékezésein. Befutott jelentések 
eI1ről tanuskodnak Roubaixböl, 
F,ranciaországból, Perth-bőII, Nyu· 
gatausz1::ráliából és a kanadai lIa· 
miltonból, Montrealból és Toron
toból. Vezetőségünk ügyvezetö el
nöke ,részt vett a szabadságharCOS 
évforduló wellandi ünnepségein 
október 21-én. Toronto csopOr
tunk október 22-én a Budapest 

l évvel ewlött felava
emlékmünél ismét a forgalom

és rendezői szerepet 
_KU''''' és baj.társaink résztvettek 

4-én este, a dicsőséges sza
vérbefojtásáJnak em

Al[}mlOOlel,rén is, hol újból ,ezer és 
világító mécses lángja kiáltot-

- "Nem felejtünk!" 

őszi időszak megérkeztével 
bajtársi munka indult Chi

Hamiltonban, Montreal
Torontoban.. Csendőr baj
a vakációk végeztével is
cseLe~vés útjára léptek. 

lYaJlle.~t észleltük Sao-Paulóban 

* 
Bajtársi Levél, a MKCSBK 

_wontí tájékoztatója 1964 őszén 
példányszámmal vette kezde

Kanadában. Azót:a bajtársi le-
850 példányszámra emelke

E félévi vastag számunk már 
példányhan jelent meg. A Baj
Levél ÍlránU érdeklődés és el

JIIIl~n:~s növ,ekedik mind az adako
mind bajtársaink beküldött 

számában. 

* 
Bajtársi Levél összevOnt féJ

jelen száma a szerkesztő rend
elfoglaltsága és a nyomda 

...... 11l't:'J"L::>t:~t: miatt késett. Baj,tár
megértő clnézését kérjük, 

fáradó harcosok va-

A torontoi Elsö Magyar Refor
mátus Egyház 1967. oMÓiber 29-
én szentelte fel új és nagyobb 
templomát, mert a régi 40 éves kis 
templom kics~nek bizonyult a meg
növekedett hívösereg számára:. A 
templomszentelési ünnepségen és 
az azt követő vacsorán 800 sze.
mély vett részt vallásfelekezetre 
való tekmtet nélkül. Ilyet még nem 
láttunk ~orontJo történelmében, 
hogy 800 s~emély legyszerre fo~ 

gyasztja el a kiváló ünnepi vacso
rát! Talán Wass Albertnek volt 
igaza, mikor Torontot Északame
rika legmagyarabb városának ne
vezte. Áz ünnepségeken ott láttuk 
három vávos csendőr gondnokát 
(Toronto, HamHton, WeIl and) és 
legalább egy tucatnyi csendőr 

presbitert. Mint köztudomású, 
csendőr baj társaink világiViszony
latban élénk részt vesznek magyaif 
egyházaink életében, azoknak ve
zetésében és fenntartásában. 

Ez alkalommal szívből gr.atulá
hmk a fenti ünneplő magyar egy
ház csendör gondnokának Kiss 
Károly önmester Bajtársunknak, 
Szent László lovagj ának! 

* 
A B~jtársi Levélben megjelenő 

hírek, cikkrek nem képeznek kato
nai titkot, azonban arra ügyeljünk, 
hogy a Bajtársi Levél ne kerüljön 
ellenségeink kezébe, akik azt eHe
nünk felhasználhatják! 
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ADAKOZÁS OK A 
BAJTÁRSI LEVÉLRE 

K. Á. g. alez $2.75; n. N. L. örm 
$5.-; B. L. törm $5.-; B. Gy. 
5.36; N. N. $5.37; F. L. szkv $5.-; 
D. P. szakv $5.-; Sz. L. T. $30.-; 
Cs. J. fötönn $6.-; Sao Paulói 
csoport $10.75; D. I. örm $5.42; R. 
B. szakv $5.42; Dr. Sz. S. g. fhdgy. 
$10.-; L. S. örm $10.-; Dr. v. ;U. 
L. alez $10.-; G. J. fötönn $10.71; 
özv. B. A. $3.-; v. Á. A. Z. ezds 
$2.14; v. Gy. J. fhdgy $10.-; Z. 
Á. ezds $1.-; B. J. örm $2.15; Sz. 
Sz. $10.-; H. I. alihdgy $12.-; 
M. J. önn $6.-; B. J. Öml $2.-; 
P. J. h. szakv $2.-; T. J. ,tönn 
$1.-; T. J. örm $5.-; v. P. L. hdgy 
$10.70; v. T. L. ezds $5.35; D. J. 
törm $5.35; K. R. szakv $10.70; n. 
I. örm $5.35; R. B. szakv $5.35; v. 
T. M. hdgy $2.15; v. Sz. L. zls 
$10.-; T. E. alez $2:14; v. A. Z. 
ezds $1.07; A. I. tönn $12.38; U. 
J. fötörm $10.70; -A. F. M. A. örm 
$5.35; B. J. g. szds $3.-; D. I. 
ömn $3.-; F. L. fötörm $3.-; K. 
A. fhdgy $3.-; K. J. szakv $3.-; 
néhai K. J. fötörm $3.-; K. F. 
mIm $3.-; K. I. örm $3.-; K. J. 
törm $3.-; S. P. örm $3.-; Sz. M. 
fötörm $3.-; v. Sz. J. örm $.3-; 
Sz. P. g. szds $3.-; v. Sz. L. ezds 
$3.-; T. J. szakv $3.-; U. M. 
hdgy $3.-; N. J. $3.-; B. J. alez 
$0.15; v. N. L. fötömn 3.21; német
országi csoport $12.05; délausztrá
liai csoport $41.75; v . Á. A. Z. ezds 
$1.06; S. P. $5.35; Dr. R. B. $1O.5&, 
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D. I. öml $7.49; J. J. $1.07, v. R. 
Gy. fhdgy $2.70; özv. M. S. $5.35' 
chicagoi csoport $33.50; J . i. 
$20.-; v. S. J. ezds 5.35; hamilto. 
ni csoport $40.-; v. K. J. fhdgy 
$3.21; Dr. B. K. szds $5.09; V. G. 
h. szds $6.-; hamiltoni cSOport 
$10.-; v. Á. A. Z. ezds $1.07, B. I. 
örv $5.-; F. F. szakv $2.50; M. J. 
tönn $5.35; T. I. $3.20; özv. B. A. 
$5.-; B. ,J. örm $1.15; S. P. önn 
$5.-; v. Á. A. Z. ezds $1.07; A. M. 
rö $4.-; sydneyi! csoport $23.50; 
v. H. L. törm $2.-; B. I. szakv 
$5.-; n. N. L. örm $10.-; toronto 
csoport $40.-. 

* 
Csoportja,tnk és szórváInya ink 

JÓIrésze, köztük magánosan élő 

BajtáI1Saink hűségesen küldik év
röl évre hozzájárulásukat a Baj
társi Levélre. Ezzel szemben so
kan vannak, akik hozzájárulásukat 
1967-re még nem fizették be, sőt 
sajnos, ismerünk olyanokat, kik a 
negyedik éve fogadják el lapookat 
s hozzájárulást egyáltalán még 
nem fizettek. A B. L. jelen számá
ra a fedezet csak felerészben folyt 
be, de lapunkat kiadjuk abban a 
reményben, hogy a hátralékosok 
azonnal bektildik hozzájáJrulásu
kat és a nyomdánál fennálló adós
ságunkat rendezm tudjuk. A 
nyomda szívesen hitelez, mert iS
meri a MKCSBK-t. Életjelt kériiJJlk 
a detroiti csoportunik.tól, mert neIJl 
tudunk a B. L.--ek sorsáról, amit 
rendszeresen elküldűnk, de hOzzá-

még soha nem kaptunk. 
szórványunknál hason

a helyzet. 
7-ben rendkívül megocáguU 

kanadai posta. Szi.nte duplájára 
fel a külföldi nyomtatvány 
Az ajánlott levél 50 cent. 

radikális i!I1tézkedéseket 
""ot~.lt",\ll" a MKCSBK központtól. 

is minden levélre válaszolunk, 
levelezö lapon, vagy "aero

légipostalevélen. Kérjük 
megértését és az ado

további t1endszeres ,bekül
hogy munkánkat folyta1Jhas-

ADAKOZÁSOK A 
SEGÉLYALAPRA 

F. törm $3.-; B. L. tönn 
v. Á. A. Z. ezds $10.-; D. 

örm $3.21; v. S. J. ezds $5.35--; 
.uJU1\Junl csoport $20.-; torontoi 

$20.-; németországi 050-

$202.46; V. Cs. E. szds $10.75; 
Sz. K. s:zds $210.87; wellandi 

$15.75; hamhltoni csoport 
.40; B. A. örm $10.78; B. L. örm 

Cs. J. szakv $10.-; P. J. 
$10.-; U. M. szds $10.-; T. 

törm $10.70; S. I. fhd:gy $10.72; 
V. örm $10.70; N. Ö. szds 
74; v. K. E. fhdgy $10.74; v. 
K. szds $17.37; H. B. törm 

M. J. v. törm $5.-; Sz. Gy. 
$30.-; K. L. fötörm $25.-; 

I. örm $5.-; toronto i csoport 
_".fL~;S~l és kiegészítéssel $125 .... t 

közül bajtárs aink $61.-

összeget juttattak el a kanadai be
csületadóra, a torontoi csoportunk 
gyűjtéssel és kiegészítéssel $125.
adományozott a becsületadóra. 
Németországi csoportunk $202.46 
összeget áldozott 1967-ben bajtár
si segélycélokra, a MKCSBK köz
pont újabb $104.- összeget jutta
tott el a Szent László Társaság k:a
ritativ céljaira EUI1ópába, az ügy
v,ezetö elnök $210.87 összeget ál
dozott arra, hogy az európai MK 
CSBK csoportokat és szórványo
kat személyesen meglátogathassa. 
A fentiek közül külön ki kell emel
ni németo~szági csopo,rtunkat, kik 
alapos szervezéssel és áldozato s 
magatartássa.1 1962-1966 években 
$2,017.20 összeget gyűjtöttek baj
társi adakozásból és fordítottak 
bajtársaink segélyezésére. 

Németországi Bajtál1Saink elött 
a MKCSBK vezetöség tiszteleg! 

A M~CSBK központi segély
alapja a nyár folyamán számos 
gyorssegély t juttatott el beteg és 
rászoruló bajtársainkihoz, amel1ett 
több IKKA csomagot küldött az 
óhazába. A közeljövöben 8 IKKA 
csomagot küld ugya:nosak az Öha
zába. 

* 
Itt van már a lIlyakunkon a ,wl! 

Öhazai bajtánsaink közül sokan 
szorulnak támogatásra. A MKCS
BK központ évcöl-év,re segíti öket. 
Közeledik a Karácsony, Bajtársa'k 
segítsetek, hogy mi is segíthes
sünk! Küldjétek adománytok:at a 
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MKCSBK központi segélyalapjára 
a szokásOs és közismert címün
kön. 

Kérjük eltekinteni a karácsonyi 
üdvözlökártyáktól! A MKCSBK 
központ többszáz üdvözlökártyát 
a bélyeg árát a segélyalap ra, söt 
kövessétek az új irányzatot: a ka
rácsonyi üdvüzlésekre szánt össze
get rIG<A csomag-megváltásként 
küldjétek be a segélyalap ra. Ezzel 
megsmbadultok egy komolyabb 
munkától é5 fejtöréstöl, azonkívül 
rászoruló hazai hajtársaitokat se
gítitek! Bajtársak cselekedni, itt az 
idö! 

Adakozások a "küldöttség"-i 
alapra 

S. M. fötörm $5.-; B. r. S7.akv 
$25.-. 

A küldöttségi alapon jelenleg 
kJamatOlklkal egyött $1.520.- kö. 
rüLi összeget örzüll1ik bankban. 

Bajtársu:nk, külön munkával, jó
szándékkal küldjétek el $25._ 
adományitokata küldöttJségi alap_ 
ra, hogy ·egy hirtelen fordulat ese
tén ne maradjunk cselekvésképte
len állapotban! Áldozat nélkül 
nincs ha'Ladás, adománytok szülö
hazátok felsmbadulását és Testü
Letünk feltámadását célozza! 

Bajtánsainik 1967-ben feLmuta
tott kiváló áldozatkés,zsége előtt a 
MKCSBK vezetöség tiszteleg! 

A MKCSBK központ és a veze
töség 1967. év végén kegyelemtel
jes karácsonyi ünnepeket és még 
szerencsésebb, magyar .feltámadást 
hozó Új esztend öt kíván az összes 
csoportunknak, szórványU!Illmak, 
Baj.társainklllak, . Hozzátartozóik
nak, Ba'l"átainknak és a Bajtársi 
Levél összes Olvasójának! 
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BETLEHEM FÉNYE 

ÁRAD SZERTESZÉT 

Ka.ráosony van, oh S2)ent boldog este! 
V:ilijí~egváltás örök ünnepe, 
Az egész föld át:52)eUemü1t már, hogy, 
Magát némiképp méltt6vá tegye. 

Mi ez a varázsos ,édes Titok? 
Mi ez, mely a földnek ~ly békés színt, 
Ed.es, valódi rbo1dQg;ságot ad? 
TiJtJkolmak titkait I1ejted mélyen, 
Kiarácsornyéji csHlagok al,att. 

Egy újszülött gyeI1mek mosolygása 
Ragyogja be ma e hűs földtekiét, 
Benyöfák karácsonyifálkká válnak 
Betlehem fénye árad szerteszét. 

Egy rstengy;etmek, milyet még eddig 
Soha sem hordozott e SZÜl'ke föld 
Ö n~ ez árnyék v:ilágból való, 
Ö egy sZJelbb, boldogabh hazából jött. 

Megmutatni az egy;enes utat, 
Mely;en most már bátr8lll1 haladhatok. 
Kitárja 'karjait felénk, úgy hív: 
"Gyertek mindnyájan, enyémek vagytok"! 

Megyek Utánad drága kis Jézus! 
Hűség-esküt osak Nek1ed fogadolk, 
Hisz oly:sötét minden út, mely fölött 
Nem a Betlehem-i csilLag rngyog. 

Nemesmonostory Jenöné 
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HIVEN BECSÜLETIEl VITI:ZOL 

MINDHALÁLIG! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni őrök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen. 

Kanadai Magyarság nyomdájában, 353 Spadina Ave., Toronto 2B, Ont 


