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Bajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSEND OR BAJTÁRSI KÖZÖSSJl':G KÖZPONTI 

T.AJru(OZTATOJA 

ALAPITOTrA: VI'I'Jl':z KARSAY JENO ALEZREDES 

1936. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER 

XIX. ÉVFOLYAM, 10-11-12. SZAM 

EN' ~~~ECJÜLETTEL 
VITÉZÓL. 

A BAJTARSI LEVÉL ÉS A MKCSBK KÖZPONT CIME: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 

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



A MKCSBK, 

A M. KIR. CSENDÖR BAJT ARSI KÖZÖSSÉG 

ontari6i (kanadai) csoportjai hat6sági mfiködési engedéllyel rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949 
A müködési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, minister of 

citizenship. provinciaI secretary .. 
Angul hivatalos megnevezésünk: "Royal Hungarian Gendarmerle Veterans' 

Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario 

Feladataink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családJát adományokkal, gy f 

téssel kölcsönnel. 
Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot létesi· 

teni, ebböl az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanélküli bajtár· 
sainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába juttatásban ~egi· 
teni bajtársainkat. 

Apolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir. 
Cc:;endőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolr,álatában éi': az 
ország védelmében életüket ?dták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tag]aib61 
áll, 5% pedig acéljainkkal egyetértö csendörbarát, tartalékos csendőr bajtár· 

sainkból. 

* 
A BAJTÁRSI LEVÉL, a Magyar Királyi Csendör Bajtárl;i Közösségnl'k, mint vi1~g· 

szervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulás,.i éve: 1948. 

KIADJA a MKCSBK Vezetőség. SZERKESZTI a Szerkesztő és Sajtó Bizolt 

c;ág Minden cikkért. közleményért szerzője felelős 

* 
!\1mden levelet, hlrt, közlemény t és pénzadományt a kovetkez~ címre kérünk: 

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

Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaUgyi mimsztérium (ot
u

· 

WU) hivatalosan bejegyezte. 
Bajtárs, bizz a MKCSBK Vezetőségében, mely személytelenül és önzetl

enu 

Intézi világszervezetünk tájékoztató, nyilvántartási és segélyügyi szolgálatát 

,. 

Egy szabadságharcos csendőr naplója 
1944-től 1956-ig 

A szemenk!élö hideg őszi esöt olyl1wr

zuhogó mpor váJltotrta fuI. Az or

viztócsálkban és Wtt;-o!lt bokáig 

sál1ban lm1lonálk, ciVíiJelk, páincé1osok, 

.J~~)CSilk és Ilovas szeJkereik !l"endeze\Jlen 

~ll!l'.&_~vu;.sZl!lJSáJg'ba!Il dgyekieztIek az ország 

széLén gyalogos katonák 

nyak!kail, áItiázoItlt Iköpenyben és 

i\IIglt11Csbaun t-1IIPosták a latyakos sarat. 

ól; Ikörepé!l tehemutókon, lovas sze-

és nem I'itJka esetben ökrös, vlligy 

fogatokon fe1rnőtJtJek és gyeIlekek, 
ÍDn.,vr.lr és öregek, magyarok, néme

ukránok, ilengyelek és oroszok, 

inkább az ellenségJes német kato>
igyelreztelk nyugat l1ielé, semhogy 

élvezJték voloo a S2JtaJ1in csinálta 

keskeny hídnál, mely aJlatt egy 

csöl1gede2JetJt, egy honvéd tá

igyeke2JetJt l1endet csinállJni, de 

sok rsikeJ1rel. A iIlá'bomo.k a v.issza

leharcolt lkiatonai arlallrulaJtok me-

akarta meggyorsítJani. A páincélo

dübörgésétöl lés a nehéz ooherlkocsik 

megwduLt aovak kiétláibra ágas

a srekieook egymásba aJk!aszkod

az utiat. A balkon ülJÖ kocsi

rrángattálk a ~ovaJk gyeplőjét 

a :lovaik: a gyakol1i ostOl"CS'a

se renged.eIaneskedtek. Stivet 
látvány volt ezt az elcsigjázott és 

fáa"adt embert~ 11átni. Howá, merre 
mennek? . 

IElöttiik a nagy biwny;1lailanság és re

ménytelenség. Hátuk megett az elha

gyott otthonok Ikeseru emléke, az ágyúk 

dörej e,' a S2JOiVjet hlarokoosdlk dübö~és.e és 

a pusztulás ... - "ilSl!lenem, mi ez ve
~i1nk?!" -, sóhaljto2l1laJk :iJtt lis, ott is. 

1944. nOVleIDber eLeijén jálntunk Ma

gam ,egy német lk1aitonai ltehemrwtó sárM

ny6jám !kiaJpas:zJlrodva i~tem a má-

~arosi osztátly;tdl rúj lbeosmálS!i helyem

re: ~udapestre bevonulni. Fánadt voltam 

és éhes. NaJpOk óta nem ad,ud1lam. Járör

táSkáJm húmi az OLdailiamatt, baJl ikeZlelm 

elgJémlbe1redett a sáI1hányó vasfogaaJ.ytyú

jának marlroI.ás.áJtól. JObb kezemmel pus

káJmm ügyeltem, nehogy ~Ieugorjon vál

!Lamwól a 1'áZJÓs úton. A iroreI!iességtud>art 

erot adott, mert ér.ezJtJem. hogy a háiboJ1Ú 

dömö s.za.kJas2Já:ba ilépetJt és 'Várt isme
retlen új beos2ltiásom. 

(A 5ZJe!r.w: vi~z Szendi József örm. ak

kor még nem 'ÍJudtJa, hogy a IkáJrrpátaljai 

csendör rohamtanfoly;am kiváló ered

ménnyel való elvég2lése miatt vezényiEl'l

ték l1ádión kiJtÜllltJetö ilWlönl!eges Ibe.osZtá:S

ba. A s:rerk. Iffie~jegyzése.) 

OA MboI1Ú már széles kriterjedésében 

az iMföldön dúWt, senki. se illudta, hogy 

mit hoz a holnap. 'Leharcolt, iiáradt ma

gyar és német LkiaOOnák hevenyésrett lö

vész gödröket ástark IBudapeSlt elöter~-



ben. A sZOV!j.et hadsereg pedig erőteljes 

iramban 1igyeke2Jett!teret nyerni Buda
pest inányába. A cél világos 'Volit! Buda

pest elifoglallása! A rnaJgYa1' CSaPaJtOk gi
~Zli ,Iruz.delJemben lassítotlták e2Jt az eilő
retörést, de a rtúlerövel szemben lOOpteIe

nek voltak megbirlkómi, napról-napra fo
gyastJkozva a sÚlly10s ves2Jteségek követ

ke:z.tJében, léipésrol !lépésre 'Vonlllirt:ak visz-

sza. 

IÚ~ ibeOS2JtláSOnmi nem tudtam sokáig 

öIillni, a ~göben. terjengett hazánk 

Viégveszéllyének tudata. puskáirnaJt: ~p

pis7lOOly.ra OSeIIéIJtIék ká és lhetekJen át gya

lroniaJto2ltunik ft VéImeZÖll. Szárz.adunk 

csupa 1iiaJtad, mmenős, rohamtanfolyaanot 

végrett ömnesrerekiböl és SZ18IkasZNeze
tökiböl áJIi1t. T.is:zJtjeink !hasonJtóalk voltaik, 

pamncsnokunk épp akkor iIJéPett elő 

fihdgy-ból S2Jázad.ossá. 

~neoomberben már bevetésre kellill
tünk s anirulig veszélyes helye1ren. Egyik 

éjjel a osepel szigeten tis:zJtfto1ltunik meg 
egy lköZlSéget a betört oroszok1tÓiI. A 

helységOOrc a vérUnkben 'Volit. De részt
VIetltünk éjjeli harcokban IDspeslOOln, Rá

kospa:lotáin, sót a sötét váJrosmajollÍ v<wk
ban is. 

Aztán rnegsziláIrdúlt ft pesti hídfő, de 

a szovjet áLlandóan ágyúz1:a az ostrom
lott fővárost. Éjjel-nappaJ. riadók, légitá

madások ikö:zJt folyt az életünk és így 

virradt I1ánk 1944 Karácsonya. A meg

gyötört lakosság és mi lis kiészülitünlk a 

sreretet ünnepére. A szovjet hadsereg 
kihasznáIta ezt és meglepetéssreru ha

talmas támadással áttörte a magy.ar-né
met frontot a Ve~enoei rtÓIlM. A szovjet 

erők észaikm t örtek és k.résö estére el
vá~ az utolsó útvonalat is, mely Bu .. 
dapestet összekötötte Nyugatmagyaror-
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s2léggall. Ezzel megszUnt az utolsó földi 

utánpótlási lehetőség lis Budapest Illa. 

gyBII'--<Ilémet védői számára.. 

iÉm lis ottmaradtaim iBudapesten. 52 na. 
pig éjjelt és nappail szünet lIlélaWl dörög. 
tek Ell fegy;verek. A védők helyrerte nap. 
ról-napra rossmbbodott, míg feb. 

ruár 12-én 'na!1ban véd:::::::ök:::....=,, ~ 

a tJÖlbbiek pedig délelőtt II 

kor besZlÜIl.<tették az elilenállllálSlt a két 
utolsó támas.zJponton: a lIGráJyi Várb;.~ 

és a citadellán. 

E.ZJt megelő2JÖen ~45. j&l!~3-áIn 

súlyos'an megsebesültem és sebesillten 

estem s vjet fo ~b 1ie~12 

d.éIeiI.ött. 
iPest eleste után a megmaradt védök 

serege Budán ;ren.dezkiedett be 'Védelem

I1e. A mi ~zra leolvadt e gységünk 

Dr. iK. B. szds úr pamancsnokisága alatt 

a budai vár rbástyasétálnyán, a Hadimú· 
2leumtól észailma lévő falná[ foglalt el 
védQálli1ást. HomOkmáikOkíból itiválló mell· 

védeklet épftelltOOlk, oda magyar és né· 

met "viIIJMm" géppuskálkialt á1Nítottunk. 

Kiiválló védöálUásunk felé az eNenség so
hasem rtámadott, de mi ragyogóan tug· 
tuk tüz alaitt tal1tani a vár ésZJ3iki ré 

alaltt fu!wő és belátható iterÜIetet. j 

1945. január 23.-án Ireggel parancsno
kom felderltö jáIrőrbe ~ldött kR Monori 
Ferenc Ől1Ill. járörparancsnoklkal együtt a 

SZIéna tér irálnyálba azt me gáJllapítani. 

hogy meddig nyert tért az eLlenség véd6-

vonaJunk előtt. Csikorgó hidegben iJI' 

dultunik és eres2Jkedtünk le a várból a 

kihlllit, néma házsorok köZlé. A távolb61 
állandó géppuska és géppisztoly ropO' 

gást halottunk s a szovjet tüzérség ne
héz gránát jai félpercenkint csapódtak bt 

a Királyi vár ,rterületén. Az Attila utc;.1n 

elértük a Vémlező éSZaJki csücs
lIft. onnan már óvaltosa!n sZlÖkeJ'Ve és 
~v;a ha!ladtunik a Széna .tér felé. 
yjlatIIanul az ismert rutyülést haLlottuk 

.. aZOnnaJ hasnlJV1á.groulk ma~, de ez 
IBID segített! Egy slzovjet n~mGma vá-

,piott be elöttünk és a !légnyomás a faIJ
_ vágott. Keserü pillanatok teltek el 

61 éreZJtem, hogy sziJlánkak éritek. Köpe
~t oobb helyen áJtüfJötJték a S2lÍi!.án

és töf)b sebböl véreztettn. Nem töröd
vénJö sebeim.meI és aJZOnnaI. Monori 

lelé 1I1.é2Jte:m. Mononi bajtársaan moz
'RIdltJe,IllW f.eIWdt a jáJrdán a· háziail aJla.tt. 
!I:Or:1amI118in1t1aan hozzá, hany.art fordLtotltam. 

kiáltottam és ÖrÖmmeJ. l ' áittam, 
él! Probá1taan lálb~, de nem .-r... . .... 

Mononi őrm, ~áirörpélrr'all.osnok 
oobb sebböl vérzetJt:, a J.áJbalLt vág-

6t IBa; a:kinaszilánkdk. Súlyosan sebe

váilJlamra vetlúem s nem 

magam oobeliViel eIindultam visz

e várba. Ó.ráIkIiJg itaJntOtt ez az út és 

úgy ére2rtJam, hogy összeesem és 

lJirOrn továJbb. Minden erorn.et ösrsze
hogy Mono.llÍ életét megmentsern 

lis orvosi segélyiben resZlesill

végre fuIéntem a bástyasétányra 

.... ~~~n. lköl1Letün!k:be. PaI'anCSalo-
8.7.Onna(I. sEibesiiIJt Vlivök:et ihívott és 

• ft vár egyik 1ki000wllel)'lére, on. 
lIedig rtováJbbs~1ltaIk a szikJaká

elheIyezJetJt táJbori kórházba. 
felejbem el e:ZJt az utalt, amit 

IbajtársammaJ. a. vá11amon, ellen-

A Sydneyi (N. S. W.) Ausztrália Sza
badságharcos és hősi emJélmtü. A bronz
tábia felett a MKCSBK koszorúja látható. 

ruházat m3lI'adt meg. Egy tolmács útján 
mindent igét1tlek, élelnwt, gyógyJreze1ést 
föl ' eg azt, hogy néhány nap múlva me-

lIkna. rés géppuska! tüzben 1lettem 

Miután MonOIÜt biztonságba heIyez
'gondoltam CSaIk magam S'ebesül~-

estünk fogságba sebesillésÜinikből 
lA. 'Szovjet katonák minde

e1s2ledték és CSaIk a Il'aIjtuntk lévő 

hetünk ham IlakóheJyünkre. Néhány nap 

e11leItével azonban lI:átrtam, hogy mindez 

csaik propaganda, eszük ágába se aut ha

Zlae!tgedni bennüniket. A gyógyult sebe
sülteket kezdték elsZIáIJ«a.n:i, de nem ha-

3 



2l3., hanem f~ IB. messzi Szovjet
unióba. ~ hogy én. mm me
gyak Szibérüába. Ideges állapotban múl
taik IB. mpak, mig silkerULt jóindulatú bu

dali nöismeröseilmtöl jlOLgári ruhát s:z;e

rezni és egy .a:lkaJJmas időben megszöik
tem a fogolytá.bol'Ml, ahová a tábori 
kóI1házból szá!lllitottak ált. Néhány napi 
pihenés u1láln civilibe ölJtözve gy8ll~e

netlben silloorült bazaJjutmi s:z;ülőfalumba. 

Idegeimet szinte '-fclőrölJte ez az út , az 

áMandó jgazol1latásak, :mlclatások közben 

sokszor úgy ére7ltem, nincs menekvés! 

Istenem, milyen boldog érzés volt any·· 

nyi sok sreJlvOOés, éhezés, néllkülözés és 
izgalom után végre szeretteim közt 

állomrn hunynJi s:z;emeimet! 

A laikosság még IB. háboru. nyomasztó 

hatása alatt élt, mindenéből kifosztva, 
Délelemtöl re1lbegve ment robotba nap
mint nap IB. szovjet katonaság szálmárn. 

EZJek minden reggel vitték IB. Jakosságot, 

öregeket, nöloot lövészárkot ásni és hidat 
építeni., vagy lőszert hordani. Amit a né
met hadsereg meghagyott a Jakosságnalk, 

art az utolsó cseppig clvj,tre az orosz és 
ráadásul az emberek ezreit szedlte össze 

és deportá1táik Szibériába. 
Lassan.Jassan IB. szovjet szuronyokra 

támas~odó új rendsrer ds kezdett erő

södni, ami t1ámnézve új veszélyeket és új 

megprobáltaltJásokat rejtegetett. 

Mielőtt rátérnék arra a sok szenve
déssel, megpróbáltatással és megalázás
sal teli útra, melyen végig k:elilett men
jek, álljunk meg egy pillanatra és vizs
gáljuk meg, hogy mik volitalk azok az 
okok és tényezők, melyek olyelszántan 
és engesztelhetetlenül az első pillanattól 
kezdve szembeá!lftottak a rendszerrel? 

Most 20 év után soklkal határozottab-

4 

ban tudom kifiejezni amkat, mint akkor 

a kezdődő !i.döszalkban. 

A rendszerrel. való szembenáiHásotn 
legfőbb tényezö:ie !kétségen kiívűl a tör
heWttllen hazaiszeretet és a nemz;e1lb.ez 
va.ló ihüség lés ,ragas7Jkodásom voLt. A 

"Ha.záét1t mindhaláJLi,g!" -, jelsw voLt az 

a magas:z;tos cél, melynek érdekében haj
landó és tk:épes ,voltam. a !legnagyobb ál
dozatokalt, a. ~ és a börtönt is 
e1wJselrrú. A hazasreretet volJt az, me! 
minden egyéni érdek előtt a nemzet -
deilreiJt rt:artottam S2'JeIll.em elott. 

A másik fontos tényező, ami ilrozre ját
szott az, hogy ill szovjet szuronyok ár

nyéiká!ban a nemz,et söpredéke egyik nap

ról a másikJrtl. az ezeréves nemzet min

den. hagyományáJt, történelmét, kultúrá· 

ját a. sál1bru naposta tés Sztálint, LeIlJint és 

Marxot >ültette a. nemzet nagyjaJnaik he

lyé re. Amikor "minden a mienk" jelszó 
alatt a böItöntöltJelékek, zsebmetszök, a 
vásári ,~öárusokból álló ,banditák a 
szovjet k'aitonasággaJ !karöltve végigra· 
bolták az egész országot, gyilkolJtálk a 
nemzet legjobbjait ill fulusi napsmmos· 

tól kezdve a miniszterelnö1cig. Amikor lll'" 

miLve1etlen, még elemi iskolát sem vé! 
zett volt ga.roasá§i cseIédproletárok, c 

gányok és hasonlóak ikerü1tlek be a leg' 

magasabb áIllamvezetésbe és bosszúból 
volt lrenyéredójukat kiforgatták minde· 

nükböl. Amikor a magyar anyák és leá
nyok ezreit gyalázta meg a durva, min
den embeIIi fo11IIlájából kive1lkőrott sZOV' 

jet .katona. 

1945. mároius 5-én történt hazaérke-
:z;ésemet ez a söpredék nem nézte jÓ 
szemmel de a}cl{or még sokiat ártani nelll 

, 'et 
tudtak, mert minden hatalom ill szoV) 

• fut-megszállók kezében volt és magyar 

emlékmü modem raIkotás, kitörő 

_ 1 .... 6 .. ~ és lángokat ~elképez.) I 

sem tudták, hogy meddig ma

az oroszok kegyeiben. Igy telt eJ 
hét, mikor is május havában az 

reggel felsroIítást kaptam. hogy 
meg egy különleges igazoló bi
előtt. 

az igazoló !bizottság utasiított, hogy 

utolsó srolgálati helyemre, Má· 
igazoló okmányok be

céljábóL 

Ezzel kezdődött valójában évekig hu
Wdó káDJváriám. A felsz6i1ításnak eleget 
téve lÚltbaindultam Má!ramaiross2Ji.getre a 

ként: igazoló okmányok beszerzésére, de 
OOcöZiben a román ~ VH elfogott, ugyanis 
ezen a magyar tenilleten !Újból a romá
nok voltak az uraik. Elfogatásom utáni 
regg:eilen a máramaiI'ossz!i.getli ~omán ÁVH 
fogdáJáIban, a ikl'n2l6 szobában voltam, 
hol a. román ÁVH vezetője és helYlettese 
és még több ÁViH-ás .kéjelegve né:z;telt 

rám. 

r(A srerzö szeniVOOései itt kezdődtek. 

Leifu1ja !k:ínzJásait, más magyar foglyok 
keserű sol'lSáJt, hogyan dobtáik k;i a leg
jobb magyarokat a román ÁVH-sok az 
épület: emeletJél'OI. a hiZJtos halállba. Majd 

Nagy\'1áradra ~ék a!eil?J1lÖbbjüiket s ott 
többezer főnyi intemálótábor életéről ad 

beszámolót. Csodalként emlegeti, hogy 
felesége segítségére sietett és utolsó kár
pátaljai szolgálati helyén a megmaradt 
községli e löljárósági személy;ekitöl és a la

~ágtól ,felesége megika~1la a szükséges 
igazoló .,papírokat, hogy Szendri. Ől1l1l se
gitségüikrevolJt, ügyes-bajos dolgaikat el
i1lIt!é:z;te, a laikossáp jól bánt, mint ma
gyar csendfu. A román ÁVH azonban 
emket az i.~ló papírdlre,t nem vette 
figyelembe és szabadságát nem adták 

Wssm. 

lA nagyváradi internáló tábol1ból Fok
saniba, s zovjet hadifogságba aJkarták 
szállítani a foglyokat. Srendi örm mi
helyt e7Jekröl a tervekről tudomást srer
zett, de még előbb is, állandóan a szö
késen gondolkodott. A legapróbb részle· 
tekig kigondolta a szökés végrehajtását 
és egy alkalmas időben egy barátjával si

keresen átugrott a szöges drOtkerítésen. 
Erdőkben. füzesekben bújdosva érték el 
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a .ma.gyar haitárt és csak éjsZiaka mene-

ve eljutottak ujá:ig és csaJlMjukhoz. 

A rámenős rohamista csendőr itt bebizo

nylitja., hogy a "se~ magadon, Isten is 
megseglit" eW érvényes még Q szovjet 

meggmIJás és magyar söpredék támoga-

tói eliIenére is. • 
Az igazoló papiJrdk mitsem seglitenek. 

S:ren.di őrm él'ete csupa megaJlázás, tor· 

túra és rernényttelenség. A ~obbérzésü 

magyar munlkiala:dOk azonban megbízható 

embert ÓhaJjltlarulk IbizalImi állások.ba, így 

a Hmgya s:rovetl1re2letbe, vagy az útépítö 

vállailat ~OSáIIlaIk 'VeSzik .fel. Az ú~ 

kommunista. urak azonban .nem hagyna'k 

nm !b€lklét, áJllandóan :zJaiIdaJtjáJk, végül 

elfogjáJk, a Buda déli iIlJtemálótáborba 

szálLLlitják, hol igazoló papirjl!llÍ eltlen:ére 8 

haVli börtönre~. 5mbadUilása. után 

~bbfoly;tatódik az elöbbi :z:aJklatás , 
aminek végül is az 1956-05 nemzeti fel

kelés vet véget. Srendi őnm baj<társunk 

sorsa. ugyanaz, minIt az e!löbbi számaink
ban leint csendőrtíÖI1tlén~, ,így rés2lie

tciben nem hozzuk Vdszon örömmel 
nyugtázzuk a hírt, hogy S:rendi loojtár

sUlllk ~rását egy klaLifomiai magazin 
megvette ,és a 'lreseriü 10 év t.Oi'tenetéÍ 

egy elökelő am~ folyóiI~.t a közel

jövőben szószerint közli! 

Az 1956. dlm:. 23-4 nagy nemzeti fel
kelés Szendi ö.rnn ibadtársUllJmt családjá
val együtt egy Vlidélci ikis városban éri. 
AzarmaJl a 1ieMrelök közé liép és részt
vesz a nemzeti felkelök mUIllkájában.) 

Jöttek 61 tüntletök! A yjdékról teher
autóvall, a tanyáilm-ól gyalogosan és hosz· 

sm ISOrol®an vonul1Jak végig a váJroson . 

Útlkö7Jben letépték a vörös zászlókaJt és 

összetörték a vörös csillagokat. "Éljen a 

forradalom!" -, kiáltotta a nép! ÉLjen a 

független, szabad Magyarország! Harso-
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gott a Kossuh szobor IkÖ.ITÜ1. Le a kom

munistálk!kall, ki az ~! Zúgott a 

tömeg megá.Llás nélldil. :ÉIS II év után 
először harsogott fel az égbe a nemzeti 

fohász: - "Isten álld meg a magyart!" .. . 
A hatálrörség katonái JetJéptéIk a k om

munista jelvényei!ket éS iPÍlros-f,ehés-rold 

s2JÍllű lJro!káJrdánmt 'tűztek helyére. Az em
berek SIÍ'r\1a öle1ték, osólrolillák egymást. 

Viégre oonyli S7Jenvedé6 és meg,a:lázbaltás 

után smbaddk vagyunk! 
A magyar határ~ lrelyén maradt, 

amire bizony nagy 5~ 'Volt, mert a 
határmentén cseh oldalon friss cseh had
osmály<ikalt vonwtattak fel és helyeztek 
lOOsrenlétbe a rnagYa!T feltltelés letörésé
re. Füzél1koml6s lközségibe tüzérséggel 
be Ts aöt1leik, 'ahol háfOIll ház esett álldo

mtu! a cseh orVltálmadáSnaik. 

1966. IJlOV. 4-én este II 'gyertyák ~zrei ég
nek a Torontói sZJ\BADSÁGHARCOS 
EMLÉKMü körül és emlékeztetnek 
a 10 évvel ezelőtti tragikus napra., mikor 
is a szovjet vérbe taposta hősi ifjW;á
gunk kivívótt győzelJl1ét a komm1JllÍZlll

US 

felett. 

Mindenki boldog volt, mindenkii ter

vezte málT az új élet tkiiépítéséit! .. . 

November lhat:odilkál!l remplombakészü

tt;déSkor ért a hfr mindamly,Wnkat, hogy 

a szovjet csapatok nov. ~ h!rujna1:ban 
megtáirn.adIIlá Budapestet, szömyú har

col<: folynak és VIét1befojtottáJk a: szabad

ságharc eredményeit. ,A, tJemplomban a 

hilmnUSZ hangj'ai tompán haI!lgzottaik és a 
wmeg sírt, gyászolt,.pedig még nem rud· 

tuk, mi töIltlént. - • 

A smbadsá,gharcos diákok eJ hegyek

be vonuil1lalk. Nemsokálra. me:gél'1rezett 2 

szovjet tanIk, ezek a osehszlovák haJtárig 

futot1Jak, majd meg!é.I1klemlk a gyalogos 

szovjet csapaitOk is. Mostmár a 'Le1Jünt és 

elbúljt kOIl1!ITl>UIllIis1JáJk lis elömerészJlredte:k. 

LeveI1lJék: a nemz;eti feNrelést! Thdtam 

6& éreztem, hogy ei nekem ~ életembe 

kerül, erert feleség;emmel együtt elhatá

roztuk, hogy egy peroig sem maradha

tulIk. lA ilegszükJSégeselbbekiet összecso

magoltuk, rmek~ egyilltt .vonat
ra illtün!k és !kecskeméti roo<:onolkhoz 

utaztunk. Ott IeLh.aJtárOZJtuk, hogy átlk!e

lönk Jugos7Jlá'Vliá<ba és 0J.mrU1 megpnfuá

lunk n~gatra jUltlni. 

. .. A hatáiIll'a uta:2'ltunlk voooton és 

este 9 óm !körül elindultunk gyaJlogosan 

• hartár felé. A jugosz1áVl--magyar ha

tAr 3 km-re volt a !községtől. A határ

és szántó(öldeken mentünk pon

!követve az útbadgazításolmt. .Ál

ralkétázások és lővőldözések közt 

egymás kezét fogva. Minden 

ralkéta ikilövése után nappali 

boruLt a !kömy&. Ilyenkor hasra

és nem mozdultunk. Végre 

a határt, amit az elhagyott üres 

:vr.lt.oI1l1V(]d!: .mutaJttak. Itt a. kisebbik gyer

elaludt, ettől kezdve a gyere-

ket hol én, hol 81 feleségem ViLttUk fUI
váiLtva a hátunkon ~el 5 óráig. Sárba., 
mbe, és hóba gázoltunk. Teljesen !k,ime

IlÜlve egy !kis tanyáihoz értünk. Bekopog· 

tattalm az 81blaikon, egy női hang vála

szoJt ~ hogy \lW{ vagyunk? Mi

kor megmondtam, hogy magyar mene

kültek va,gyu1llk azonnal ilcinyRt az ajtó. 

Az asszony tört magyarsággall biztosí· 

tott bennünIket, hogy jugoszláv terület

re ér.!:ünk, ne féLjünk! M.egverett egy 

ágyat, 'kIérIt, hogy dieiküdjünk ,le. A kiiseb

bint gyereket a kemence iPadkájára fek

tette lJe. Ébredésünlldtor átkisént a szom

széd tanyára, hol magyarok ladctak. E de

rék j6 emberek ~i:zJtleitlteilt ben

nünket, IJllaIjd eo 1iérfJ. beklisért a ~eglköze

labbi ren.dö1mégre. ahonnan még aznap a 
török1kanizsad ideiglenes menElkül.ttábor

ba kerülitilnlk. 

. . . Innen a neresnicei táboITba szá1H
tottak, IJlaJjd je1entkeZJtünk - franciaorszá
gi lkáJvándoITIásra, anert .más lehetőség 

nem volt. A jugoszláviai tartózJkodá
sunkhoz am s7Jeretnérn hozzáfüZIllÍ, hogy 
Törőklkamzsa. kiivételével mindenütt-rosz
~ és durván bán1Blk velünk és nem 
smbadsághllJI"Cosoklrent kezeitek, hanem 
mint fasis2ltákat... Ezt állandóan han
gozrt:a.ttáJk elö1ltün!k. 

1958-ig éltank Franciaországban, hol 
végre a iPáJrizsi amerikad ikövetségen 
megkaptuk emeIlikati beuta7Jási vizumain

kat. 
1958. október 30-án 'ér1keztünlk New 

York kikötőjébe, hogy oly sok keserv 
után végre a szabadság hazájában biztos 
és nyugodt talajra léphessünIk. 

A IIJlagYQr szabadságharc elveszett, de 
a szabadságharcos csendör álma átmene
tileg va\lóravá1t! .. • 

1966. október 23. 

vitéz Szendi József önn 
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Mindszenty József hercegprímás 
mártíromságának való hódolás 

196&. oM. 30-'áln Boonos-Ai:res (!Argen· 
tina) magyarsága a je2lSuitáJk San Sal

vador kol1égliUllllában a szovjet, cseh é5 
szeI1b kommunista ilmperiaiLizmus és ko
loniali2lIllus rebigájába hajtoot többi, 

számkivetett nép ~pWselői'Vel együtt 

össrejött, hogy a jelenikor ha:lhatatlan 
máIltLrja: MiJnds:rety J62JSeIÍ hercegprimás 

fenIlkölt máll'tfromságának h6daIjon. 
Az ereoosZ/tendös keresZJtJény magyar

ors7JáJg biboros herceg;príimását: Mind

sZienty Józsfet 10 évvel erelőtt a bukás

ban .is dicsőséges ma:gyaT felkteLés a kom
munista bö:rtönökJben töltött 8 év,i m1bos

kodás UItán kismbtadította. A biboro5 

smbadsága magyar nemzetével együrtt G 

nyu~i demdkráoiálk tehetetlensége foly

tán asaik pár napig tartott, mert egy nép 

smbadságharcát az Egyesült Nemzetek 

rul1apOiklmányában lefekretett miJnden be

avatkozási elv lés önrendeLkeZiési jog 

megosMoIásávaJ. SZiOvjet tankcsordák a 

ViiláJg szemeláttám VIérlbefojtllattálk:. A 

bíboros azóta a budapesti amerikai kö

vetség önkéntes fog!lyra. 
A m<Wtír Ib:fuoros, adci az istentelen 

bolsevi2lIllus elleni Iküroelemben hitéért, 

a ~resZitény.ségéI1t, hamjáér.t, sőt az 
egész világ eI1kölcsi rekinJtélyrének megó

vásáé11t minden áldozatot vá!1laJt és váJl

lal!, minden földi ihaJta:1tmassá:gtól ellha· 

gyatvaaz a1Jei.sta lbolseNtizimus elleni 

kÜZid€llemben egymagára rnamdt. 
A buenos aJiresi nagysikeru ünnepsé

get Nagyiványii !Ödön szds rbajtársunk 

rendezte és ő töltötte be a bemondó sze-
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repét is az egy.es müsorsmmok közt. 

~t tö11lléneImi ítélettmgédiát je

gyezzJiilk meg, hogy az reilső PallaJVicini 

őrgróf, k.i megölte MartinUZZiÍ György 
biboros heroegpIimást 1551~ben, annak 

kései Parl\iarv:icini őrgrof leszármazottja 

szarbardftotta !ki egységével !Mindszenty 
tnborost a börtönből. 194().,'ban. nevét 

megváltoztatta, Pálinkás őmagyot a 

kommunista ' bíróság H:)57~ben harlálra 

ítélte és Iki~geztette.) 

A I{anadai Szabadságlégió hírei 
(MegJjelieIlt a. nyugaltJi rnagyaT ne:nt:reltisarjt6ban 1956. novemberében.) 

A lmagyarorsmgi fclkeI"és első napjai

ban mind (Kanadában, mind szeme a vi

Wgon tönregtJüntetések voltak a Szov
jetunió <teIlrOrja elden s ahol magyarok 

Snek. ezeidrel egyÍdöben valami belső 

l'élJtra önkéntes JégáÓ'k s~üJettek: a 

~tHa2~ megsegítésére rés metgjmentésére. 

Toronrt<Than dkJtóber 27-én alalkuIt meg 

• "Leglion for 'FIIOOdom" szervezöbizott
.... mely azormaJ. Imeglkemte a munkát 

• tárgyal!ásokiat folytaJtott a kanooari i1-

Ieliékes szemil€lkikel a légió 6IZOlUl'aili aIka 1-
JII8Z,IáSa érdekében. 

Néhány n<3lp alatt sokis2Jáz önkéntes je
II!Ddrerett, sokan még fegyvweket is 

Jaoztak maguk:lkal, sok vidéki munkáját 
Wadta <és Torontóba jött, hogy készen 

ajon az indU!liásM. rF1eltünő volt az azon

aH cselekvés fontoo.ságának hangOZitatá-

a Illem ma,gyarok körében. A légió 

"rkiüJIföldi" volt. iEzeik közül 

iJI~len elismerést megérdemel a toron

egyretem hallgartóitnalk: rtötmegjetlre.ntlk€~ 

a budraJpesti egyet:Jern1sták iránti 

megnyrirlatkozáailreppen, ezek 

is az eszt hallgat&: kiemelkedi) 
malgatartása. 

,igen érdeilres a smbads.árg1églió a 
tüikrében. A soIks.záz jerIentke

Jcözül, kik az í<vet ~töl.tött&, 5 nő, 
3 kanadai vöI'ÖSJreres7Jtes nővér. 

a katonaJilllllÚltat,24 volt tisZ/t, 

15 rtis21t<es rés 30 hon'Véd jelentke
a többi még nem. teljesített katonai 

A ,1ientierk közt szerepel 7 

'CSendőrtiszt, 6 csendőr thtJts és 1 

rendőr. Magyar részröl a legmagasabb 

rendfokozat ~ezred.es (cső), 1elenltikezett 

2 volt vezérkaJri tiszt, 8 százados, 5 fő

hadna:gy, 2 hadnagy, 2 zás~6s és 4 had

apl1ód, 1 alhadnagy, 2 főtörm, 2 tőrm, 15 

őrmester, 8 sza:kiaszvezető, 5 tiredes, 2 

örverető. A jelentkezők zöme gyalogos, 
de Irepviselő akad minden fegyvernem

böl: repülő, pánCélgránátos, ejtőernyős is 
stb.' A ik.ülömeges ikatonai képzettséget 

vizsgráJlva voam hegyii csapatbe1i, partJizán

elhádtó, harckocsivezeoo, hatldani sza

badcs3iJ)atos, önlk!énJtes finnországi sza
badsáigha1'Cos gárdista stb. 

Örömm.eIl töJrti el a szemliélöt a nem 
magyarrok ,statismrilkája .is. A toborzó ívet 

54%4ban kanadruiak Jl1tá!k al!á a toborzó 
irodáJban, 10%~ban 'angolok, 5%-ban 

lengycl.ek: és németek:, a többi megoszlik 
sorrendben skótok, esztek, írek, amerikai 

indiánok, svédek, svájciak, U!kránok, nor

végek, szlovákok, csehek, albánok, mexi
kóiaik és pa!kisztáni'lIiktközt. A nem magya

rok !közt a legnna.gJaiSabb e!lért rendfoko

zatot egy angol őrnagy viseU, 3 száza

dos, 4 "Anders" hadse~Ii lerngyell fő
hadnagy, 3 hadnagy szerepel kÖ2lÖttUk. 
A ,,külföldi" tisZlthelyettesek: közill igen 

sok a kanadai 'repűllö őrmester, de van 
páncélos, €Ijtöemyős, sőt haditengerész 
is! 

A "Legion for IFreedom" a !Kanadai 

Magy.arok &övetség;én.ek: églisze és ellen
őrzése alatt s2lilletett és nem a K1MSZ-en 
múlt, hogy azonnali arItkailmazására nem 

kezülhetett sor. Kanada a Viitlág elsö tör-
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vén~is1Jllelő orszá,ga, mely Uyen támoga
tást csaik az Egyesült Nemzetek döntése 
után adh8lt. Mégha akadt volna ,is oly 

m,a.gállltársas'ág, maly lViselJte volna a mil

H~ rúgó iköltségeket (felszerelés, uta

zás, e1l1tás, hátramaradókról vaaó gon
dOSlklodás, <iiegyverzet, utánpótlás, egész

SégÜgY~ e1ilátás stJb), a szaJbadságuikat fél .. 

to Magyarorszá:gtól Nyugatra fekvő or
szágOk ~egyveresen tÖI1ték volna le a 
nyugaJti önkléntesak özönlését. Sajnos, 

erre példa is akadt! Biztos h[il"eIink sze

J'lint a MHBK. MKCSBK és H1M fegyve

res egységeit részben feLtartóztatta és 

internáita az os2ltrák ihaJtálrörség. Jőné
hálllyna!k silkertMt ennek ehlenére a Du

nootúilira hejutni 65 a fe11re1öklh.öz CS9It-

rad ki Eli jetlentl1reMk kö'zUl, ha az ~dő el .. 

érkezilk.. Tudjuk, nehéz kivámli ~t egy 
i~i harcosnak, ki tehetetlenül kényte
len szem1élni szülöhazáJja pusztulás.át a 
nYU§<ltt közömbösség mellett. Azonban 

ne fetleijtsUJk: a türelmetlenség és tehet~
lenség keserüsé~ mellett lassan, de biz
tOSaII1 örol az .ido ker.eke, mely e!1ihozza 

MagyBl1"ország felsmbadulását. 

• t 
'lakozni. E.gy1e5clc elértéik lBudapeste.t lS. 

Aronban a nyugati szaba.dságharcosokat 

is magáva!! sodoI1lJa az idÖlkiÖzben megin

dult menekültáradat és a felilrelés leve-

rése. 
BudaJpestről több helyi szabadság;h'<l:r

rost az2lal kiüldtelk iki a lDunántúJra. hogy 

keressék a ikaipasolatot a n~gBIti smbad
sághalI'COSO~aJ1, kik a ddi6lú.rek 'Szerint 

útban W1lIIlak h9lZalfelé. 

A magyar szaJbadsáJghaiocnaJlt nincs vé

ge még. \Ér2JésUnk szertinJt: csaik ezután 
kemödilk. igazán, az e1kerulhetetlen nagy 

VIilágméIlk!ö2lésen. Nem tudni még, hogy 

mit hoz a jövő és hogy dönt az EgyesüLt 

Nemzetek szerverete. De 'érezzük. hogy 
a Légiósok aJlkaoLmazásra lkeI1illhetlIlek 

még, minJt: az OOO l1endörerök ,1laig:jai, de 

sor kerulhet még mindenkire iHazán1< 
végső felsmbadítása idején. 

'Eg)'IiiItt indul majd a k'9.lIlOO3li önkén
tes s:zaJbadságha:rcos és az újkanadás, ~ 
nemre1lÖr. A kis helyi paitalkOk szá2lezres 
folyammá ,fognak fetldu.zzadnJi az ol1szág

határon és életet Vlismelk egy telmetové 
vált magál11ahiaJgyotJt ország földjére. 

'Szaibadsá~! Addig is tUrelem! 
Mitndenkit blivunk! Megh9Jjtjuk a Légió 

záis7j]aját hős nerI12letlUnik otthoni helyt

állása clQtt és ürenjülk haTA a klüzdök 

seregének: - .. Ntem mjillWllk múIlik, hogy 

nem lelhetJi1nk veletek!" -

TorOIlltO, 1956. novemtber 27. 

A s:zaJbadságlégió tob0rz6bizottsága 

nevlében: y. .. y ... százados 

* 

A Kanadai szabadságlégió me~ult 
és .. lábhoz <tett fegyverrel vár". A légió 

parancsnoksága szoros kapcsolatot tart 

az illetékes szerveklkie1 és senki se ma· 

(A kanadai SZ8JbaJdság!liégJió az ._ egés:C
Y 

országbalIl becSlés szer,i,nt 5.000 fot tet 
ki. csak 46%4ban volt magyar, 54%~ban 
kaIIladad, vagy más Kanadában ~lö .n~
zetJis~böl je1entIk!ezeM. 3 kan,ada!l mmlSZ-
ter személy'esen utazott a mag)'aIl" határ
ra és S8JjáJt szemüikllrel láIt1Ják EIiZ esemé
nyeket. Kanada ihozta e~ a .. magyar 
menetlcti1telket áMarnköltségen, ossZJeSetl 

38.()()()..t. A légió parancsnoka egy ~
gyar táJbomOk volt, toborz6tis2ltjei kO~ 
egy csö sms is szerepelt. A KIlIlW:da1 

MagyBiI"dk Szövetsége mindent elköve-
tett, hogy ~tsen. Az első $40.000 (;r· 
Mkü gyógys:rer és vérszáILUtmálllyt egy 
ROAF repülö~ a ktalnad& kormánY 
lcilldte Budápe5tre. A szel1keszOO.) 
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I{edves I{ritikusaink és I{ritizálóink, 
Baj társak! 

Úgy érezzük, hogy nem csupán a Baj

C6rSi Levél ént mást a ,,lkri~usak" és 
JDáSt a .. ilmi.1:Jizállók" allatt. De nelrunk 
lII»Jb több 0IkUnk is van eYre a megkü

böztetésre. 

A ,ikritiJkusolk" rálmutaJtnalk a hibákra, 
mindjánt tanácsot :is adnak, hogyaJll 

ene Eli hiJbáIkiaJt elkerullIli, vagy :kii1javí

tini. De ésZJreveszik a jót is. A jóalk:ara

cot is. E téren is igy.eikem.ek jó tanácsok
lail szolgálni és buzdítanak Ezek elött le 

• kalappaff! Tanulunk tőLük. 

De nem így áll a bM, a!k:iket mi .. kriti
JM{Ik"-naik tisztelünlk. Tö1ük ered az a 
~ítás, ihogy a B. L. IliÍvótllall, 

tIIrtalmat!lan. - EzeIk CSaIk a hibákra va-
46sznak. Mentül rtőbbet tailállnak, antul 

JIoldogaibbalk. Eépesek a hilbákról dldaJa
bt (mi 8Jl1éLküIl, hogy meg :is magyaráz

tényleg mi a bibi. - KösZJÖIlIjűk, 

fgy nem leszünik okosabbak. A k8JIap 

Ami be.nlnünlk!et ,Ü'let, mi is nagyon jól 

hogy a B. L. nyomába sem jöhet 

~ Osendörségi lapokrul:k:. - A B. L. 

ninsen~ PiIIlczés Zol

Moháosy Lajosok, SeIIIl hilVatásos 

~~:Wk. sem magyéllI' nyelVItanárok 

1fJ.!1IIa1eIl.~~ ltudósitóink, fizetett munkla .. 

stb. Csupán egty srerény, de leil

kis aanaifőr, vagy ha úgy jobban tet

ladkus szeI1kes7Jtö bizOilltságunk van. 

A B. L. szeI1kesztését és kiadását ab

a meggyőződésben válJailtuk el., hogy 

bajtársi szolgállat, a B. L. pedig az 

6ssze!kötö kapocs közöttünk. --

Azt MtltIiiIk, hogy a VlÍSzonyok ismereté
ben senkii sem fog tölünik újsá§Í,rói, vagy 

irodallm.i mestermü"let elváJmi, hanem el 
fog~djálk a B. L ... t olyannalk, amilyen. 

Most pedigfeilJk!érjük ,az dgen tisztelt 

kl1iti2Jálóinika.t, írjálk meg ős2linlj)én, tény

leg annyli,ra szégyenletesen ní1V'ótLan.nak 

és t.ar.taJlmaJtJlamJak ttamtjálk a B. LA, hogy 

annalk nem volna 'Szabad toválbb magja-. 

lennre. SZJilnItessülk be? (T. i. H)IIeIIl véle

mény is akad:) 

Ha rpedig mégsem talá'lnálk ennyire Ici

vestniva16nalk, aikIlrOr arra ~ük ()ket, 

hogy az ecl.dig.i hibakeresésre és bíráJlga

tásra fordított idej-üIket rászwwB, segít .. 

senek a IliÍvót emelnJi és küadjeneik ne

kÜnIk: ru.vooaibb oikIkeket. Higgyék el, 

hogy az dilyen oikikeilmek mi ÖTÜlnén'k 8 

leg;jolbban és nem haiLlgaltnánik el, hogy 

kikinek kösZJÖnhetJjük e. mag;a5albb mvót. 

A világ nagy. Az é1'et 2lélIj1ik. Minden 

nap történik valami nemcsalk a mgy po

liltikában, hanem más ftéoon is, ami ben

nünket, cs<Htet kö2Jeletbbröl is érdekel

ne. De hogy szereZ2lünlk r61Uik tudomást, 

ha azokat senki sem kö2JLi vetlünk? Hogy 

em1ékeZ2liink ~ egy arusztlI1áliad, vagy 
németországi bajotáirsunk öromérol, vagy 

bánatáról, hal nem tudunk róJa? 

Ezen a tI&"eIIl tudnánaJk a ViI1ágOn szét

szórt baj'társak a legeredményesetbben 

kö:m-emüködnJi. Pl. ha nem is kész cikket 
küldenénelk, hanetm egyszeruen híreket 

közölnéneik 1V'elünlk olyan eseményekről, 

amilk a legtágaibb értelemben is érdekel

hetnéneik mindannyiunkat. Ha a bajtdr-
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sak váJl1alnák e7Jt 6IZ igazán nem nagy 
munkáit jelentő hiradö-.tevékenységet~ 
egy,szerre aldtora lenne a tud6síJt~16-
zatunk, mint némelyik nagy v:iIlágjlapé. 
De akkor a B. L. sem lenne tartalmat· 

lan. 

Ezzel ik1aIpcsOlartJban meg Ikell még je· 

gyeznü:nJk, hogy az ottlhoni és iresőbbi 
emig;ráoiós csö életben előfordult es~~ 
nyekröl js sokalt lehetne még mu. .... 
Nemosalk a ' iIlanulságos nyomozá5o!cra 

gondoloolk, hanem minden:Mlére, ami a 
.. életben alkAr a laiktJanyákballl, akár cso. , 

azon kívül előfordult és érdelmesnelk lát· 
~ a megör(illmMsre, mert pl. szóra:koz· 

1JaItó, mulaJttató, jellem2JÖ, ve;gy tanulsá· 

gos. 
No és a vtcoelk! Ha minden bajtárs le

imá az áIlJtIa1a ismeIit CSÖ. viccet, vagy 

vicceket, hoss:zJÚ időre bi1Jtositva ,lenne a 

B. L. vicc-rovaroa. 

Az volna a ~egideáilisabb, ha mtnden 
bajtárs 61 B. L. sze11kiesztöségi tagljána!{ 

éremé reagált és alkár !klész 'cilcltekke'l, 
akár híralllyl8lglgal hoZZJájárulna a nivó és 

tartalom fejtesz1léséhez. 

De azt se felejtsük el, hogy pénz nél

kü! nem lehet tojást festeIlli. Mi nem ké· 

rÜ:nJk sammiJt, de ,a nyomda lés pósta stJb. 

nem dolgozik ingyen. Adjon mindenki 
aamytit, 81IIlennyit megerőliOOtés nélkilll ad
belt. &re sok szép példát tallálunk a 
B. 'L. adomány ak elb;zámo1ásában. ~oly
ton iSmétlődő lmcsilknek látszó, de vató· 
ságban jeleinOOs összegek, mert rendsze. 

resen befutnak!) 

sáv& rjáró tömérdelk mmkát és a . klis· 
sék nyomda utáni szaladgálást mi ad· 
julk' ingyen! lKIankulációnk szerint kanadai 
és amerikai bajtársainktól évi $5.00-t ké

l1Ünik a BajtárSi l.Jeviélre, hogy hálromh6-
napos ~ont számunk a jel1'e11l nívón 
és 40 oldallon megJjelenhessék. Osoport
jadnk, sz6rványadJnlk á:ldozzamllk robbet, 
hisz egyre nő haIlo1rt:alinlk szán1a, a hátra
maradot:JtaikJnak tiszteletpéldány!kIént küld 

jük lapWllkat, eIlli6áns szel'Vezeteinlk ve 
zet5inelk szinJtjélIl 1lis2ltel1etpéldánylkér 
küldjük, egyben csendőrpropag>allldát is 

végzü:nJk lapunkikal. MeIit ha ezt nem 

tesszük, senk:i sem tud rólunk és eröfe

szítései~ól, eredményein!lwöl. 

'F1ényOOépeIret lk!érÜlnlk! Tudomásunk van 

ról.EII, hogy sok-sok csendőraiLbumban 
hevernelk 'Szép, érdellres, hatailimas él~ 
mélIlyrt; és ig;azságJun'kalt hirdető IfénY'ké· 
peIk! A képeik azonban maguktól nem 
repülnek el a B. L. sz.eI1kes2Jtöségébe! A 

tulajdonosának Ikell boritékiba tenni, pár 

pencre 'kiénye1mét feláldozni a Iköz ~r. 
dekiében s lfel1radni. Mi a képeiket mm
dendcilIlelk aJj~Qtt levétben Wldjük VdSí 

sza 'soha semmi el nem ves21ett ezidei 

Tehát több támogatást kJéNn!k! . 

TengerentnlJi, európai Bajtársainlk egy 

nésZJétöl télet jelet qrerünk! Hogy élnek, 
'ön azt abból tudjuk, hogy a B. 'L. nem l 

vissza! A tengerentúLialkltól nem kIWán' 
julk ugyanazt az áldozaJtot, mint a dollár 

hazá'ában 'élö1m;ö1. De a szerény össZCg' 

nek, l 3 soros levelüknek noa:gyon ~1'Ven' 
'--:-''''61 sejhon' denénk. Nyugdijas bajrtálr:s<>Wl""'. .. 

Tehát rövid hireket, beszálmolóklalt Ire~ 
rünk! Rövid cik1keket, éliményeket! A B. 
L. nyomda és postaiköltsége oldalanlként 

$7.50. A B. L. szet1kes2ltéséVel és kiadá· 

nan sem kIérUnk hoZZJájárulást, csak ro' 

Vlid lleve1ü1ket várjUk, hogy 'kaIpoSd1at8' 

in!k me~janalk. 

iBaljtársak, 1967.-ben mun:klára fel! 
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KANÁSZ TITOK .. . 

A Néphadsereg egyik alakulata kiiimnet a lőtérre céllövrészetet ta'Il!iani. Mielőtt 

a honvéd bajtárs fe l feküdt vollna a lőpadra, az őrmester bajtárs alaposan kiok· 

tatta a lö~ést ~lletöen . 

A honv. bajt árs elhe\yezlkedett a löpadon, gondosalIl célzott és lótt. A jelzök 
jreII~, hogy IllÍncs talál·at. Másodszor is lő és újra nincs találat, halrmadszor is 
lő és nincs találat. AJZ őrm. bajtárs megJkiérdezi: mondja bajtárs, hogy csinálta 
ezt? No, mondja az őrm. adja ide a puskát, majd én meglJIlutaJtom, hogy kell célba 

. azzal lÖV'é5re emeli a puSkát, oéloz, lő és kintről jelzik, hogy nincs rVaiá· 

lat. Údra céloz és lő és Ú1jra nincs találat, h~zor is lő 'és harmmdszor simcs 
találat. 

Viégignézte ezt a pk., az őrnagy bajtárs is: odamegy az őrm. bajtárshoz és 
neki, hogy mondja Örnn. bajtárs hogy csinálta ezt? AdJa ide nekem 

ra puskát, maJjd én megmutatom magának, hogy kiel[ célba találni: 

!Felemeli a pUSkát céloz és lő ra. jelzők 1elzik, hogy nincs találat, másodszor is 
és másodszor sincs tailálat, harmadszor is lő és újrI'a 11Iincs Wálat. Még csó

a fejét és leteszi 'a puskiát. 

Az egész ~e\enetet ;yégi,~ézte egy kanász ki a közelbe 'legeltette a disznókat. 
megy az örnagyhoz és kérte, hogy ooják nelci oda a puskát, hogy próbálja 
ő is. Ugyan mondja nelki az őrnagy fölényesen, ha én nem tallál1tJattn, talán 

taláJl? De a :kanász addig kél'lte az ömagyot, mig 'Végülis mond1lai az önm. 

'OIiIta.JtlSnalk, hogy adja nelki oda azt a puSkáit úgy se talál. 

lA kianász meglfogja fél!klézzel a puskiát, nem is céloz, csalk lő. Kin,tröl del zik, 

10-es talMat, másodszor is lő újm lO-es, harmadszor is lő és harmadszor 
10-es. Az őrnaJgy osodállkozilk és ~rdezi a kanászt, á:ruILja ell nekem ö~ 

hogy ,hogy csinálta ezt? mire a kianász felelte; nem lehet őrngy ÚT kanász 

Az őrn.agy oldalát szörnyen 1iúrta a dolog és amikor senlki nem volt közelbe, ~. 
a Ikanásmoz és mondta nelki: öregem árulja el nekem azt a titkot a lövést 

nekem elárulhatja, mondta az őrnagy, mert a Mború előtt én js kamá:sz 

Itt 61 titok őrnagy úr: mert a Mbore előtt én meg örnaJgy voltlaim! 

BeIruldte: vitéz Szendi József szkv. cső örnn. 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 
BAJTÁRSAK FIGYELEM! 

A MKCSBK Ibuenos-<airesi csoportja 
(Argentina) 1966. szept. 9-énfelvett jegy
zök!önyve alapján a MKCSBiKjelenJegi 
vezetőjét elnöiknek továibb el nem isme
ri, mivel az egy thtts bajtársnak az ő 

egyes elnöki ténykedéseit kritika táI1gyA
vá >tévő levelére egy olyan hangú levél
ben válaszolt, mely egy magas színvona
Ion áJlló és kö:mnel?lbecsülésnek örvendő 
testület te!kintélyével és méltóságávai 
össze nem egyeZJtethető, továbbá., mem 
ezt a levcl.et a bajtámi közösségen kíVUl
áJliló vezetö egyéniségeknek is el!lruldve a 
bajtárSIÍ kÖZJÖsséget igen előnytelen meg
ítélésnek tette ki! ,Ezél't a MKCSBK ar
gentinad csopOl1tja szükségesnek taJrtJja, 
hQgy bajtársi lOOzösségiink kÖ2JPontJi ve
retösége meghatározott idötartamra és 
az összes csoportok AlUd váJlasztassék 
meg. Ennek a vá1asztáisnaik a lebonyoHtá
sára - mint legerosebb és legJtöbb tagot 
számláló ~ olevJandi csendőr bajtársatk 
csopo·l1tja áIl:tail kijelölendő bizottsAgot 
kéri fel és a választás megtöl'ltiéntéig a 
clevelandi csendőrcsa:ládhoz cs'<lltllatkozik. 

A MKCSBK központ válasm a fentiek

re a követ!ke2JÖ: 
Az argentinad CSQPont döntését :és jegy

zökönyvének Mvételét elhamatikodta. 
Mert nem k!érdezte meg sem a MKCSBK 
vezetöséget, sem annalk e!nökiélt döntése 
előtt, hogy mi az ,igaz a fent tárgyalt 

thtJts leveleire adott váJlaszt iiletöen. Az 
argentinai csoport nem ismerte a fenti 
thtts, kii nem tagja a MKCSBK-nak, soro
zatos sértő leveleit. A történelem pedig 
nem ismer ilyen egyoldalú igazságszol-
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gáJ.1:!alDá&t, főleg a jogi ismeretetkIkel bíró 
csendőrőktől nem. A buenos-airesi cso-. 
port bizonyWtéknak fogadta el a clewan
dIi cső család elnökének és egyes ems 
tagijadnak MKCSBK ellenes leveleÍlt. Az 

ilyen dön1lésént csalk "gatulá:lnJi" t 
dunk. Azóta többen fITtak Buenos Air 

001 és ibeismeIÜik, hogy ez az egyol 
döntés nem követlk:eze'bt volna be, ha is· 
merik az illető thtlts sér:tö leveleit. 

A MiKCSlBK-nak nincsen vezetője, ha· 

nem osak vezetősége. A vezetőség elnö· 

ke k'ö'1JelesséigéJt tel~esitette, mikor a 
MKOSIBK.t hónalpon át támadó thttJs-neik 
a maga saljáJt hangJján megadta a megér

demelt vá:laszt. Az elnölk 1966. 001:. 29· 

én 'kiadott körlevélben reszletesen köz· 
hírré adta csoportljainak számára a fenti 
thtts,i sértéseket, a buenos airesi csQport 
döntésével és jaJVaslatá:val !kapcsolatban 

pedig feltette a bi.zaIlmi kiélrdést. 
A clevelandi csendőr tCSalád pedig ne 

a ,legerősebb és nem a legtöbb tag 

számládó baijtársi csopolt, ők 1960-
elsőnek: fordítottak hátat az emigráci 
egye'tilen cső szeIlVezebé.nek, a MKCSBK· 

nalk. Birtokunkban van a clevelandi csó 
család néVljegy7Jéke, eJbban papíron 49 

csendőr s:rerepel csak. A torontói 

MK!OSBK csoport szinte I!retszeresen 
múlja felül ezeksreI'lint a clevelandiaJka,t. 

A buenos 3Ii~esi MKOSIBK csopont ígY a 
saját testUile1Jéhez hűtlen társas ághoz 

csatlakozott. 
A clevelandi csendőr család pedig azt 

írja 1966. decemberi értesítöjében, hogy 
"mint a múllJban, eddig is távoltartja !II8-

t az ilyen személyi ügy~l". Egyesü
jeti értesítöjü!k természetesen nem írja le 
.,.okat az intrikáJkat, furá.sokiat, melyet a 
r&KCSBK ellen elkövettek, ezeket kiló
JlYd leveleild>en vé~ szüntelenUl. lr
aak tová!bbá ,,!káros jelenségek"~röl s 

ezek köZJt nem emleget;ik, hogy a csend

&' egysél?JCt ok bontottAk mag elsőnek 

tZOIl elv mpján, hogy ök "attnerilkali"

alte!: ne irAnyWtsa senki az "őserdők-

MKCSBK vezetőség elnök-,e a bue
'resi ~egyzokönyvben említett le

"ftiét pedig CSaIk awlmak a bajtársi kö-
1I!Isségen 'kMi1áHó személyeknek !mildte el 

IZi8Oruan, eJhová az emHtett 1JhtJts is ei.
jUttltitta sérti> lev~leit. Tetlte ezt igazsága 

egyenessége követlk:ez1Jében, amire a 
kr. Csendőrseg nevel'te. 

clevelandi egyesületi értesiitö termé

'.etesen hozsannázva és újjongva fogad
az argentinai baJj társaik lépését. Mint 

csalAdi közösségük pedig vá!LlaJja a 
teendőket. Gratulállook! Hol a 

a1:'ov:~1:~ Úljálk:, hogy "minden csendőr 
Irerün!k l~en s,egit:ségtinkre és 

szélesebb kÖl'lben terjess2Jék jele.n 
Iliernérlvül1ik(~. A 'Volt M. Kir. Csendör· 

emiJgráoiós s:rervezetét, 

méLtó legyen a nagynevű előd em
megllehet és meg kel<l vadós~llani" 

MKCSBK vezetőség, mely tudta és 
hogy mi folyik a kulisszáik mö

felvetette a bizalmi kérdést az okt. 
körlevéLben. 

l-én. egy 1lÖr2lStisZJtoo1 és egy tiszt
bajtáIrSb61 élló különleges bi

értékelte ik;i az elnOOc jelenlété· 
fenti töti és thUs nem tagja :l 

MKOSBK vezetösél?Jének, ~ elfogultság
garl nem vádolhatók. Eredmény: 

A MKCSBK ve~ bizo1JtsAgáInak 35 
tagja kőzill 30 válaszolt, az aiktlW cso
partjainalk és SZÓl'Ványaink 40 vezetője 

közül 35 válaszolt, köztük 10 ezredes, 8 

alezredes. Ugyancsalk váJ!aszOiltatk kül
döttségünk és vezet6ségUnk tagjai is és 
a MKOSBiK~ba tartozó törzstiszt bajtAr
samk is zömiliklben, 57:2 arányban bizw!

mat szava2)tak a iMKCSSK 'Veze:töség 

elnökének. 4 vé1a:sz közömbös v?lt a bil
za1mi kérdésben. A 2 "nem"~leges nem 
sza'V'aZOtt kifejezetten nem-mel, hanem 
ök is' a világszerte m~ÓSlÍtandó sza
vazás mellett fo~l1Jak M1Iá:st. A MKCSBK 
tehát sZ!WazotJt, 57:2 6irányban elsöprő 

fölénnyel a jelen vezetőségi elnököt bi
zalmáTÓl hiztositotlla és felkérte,hogy a 
Baljtál'si Levél az eddigJi mv6n jelenjen 
meg a továbbiaJk;ban is. 

A vezeWség elnöke }OOszönetét ny.ilvé
nítja, és tov~bb folytatja munkéssé
gAt, ,lapunk mvója eme1éséért és emig
ráci6ba szaiQadt Testwletiinlk érdekeiéIt. 

:Egyébként az egységre wló törekvés 
a MKiCSBK-tól indúlt ki, a MIKiCSBK ve· 
zetöség elnOOce 1964-tJöl 1966 .. ig ötször 
járt Clevelandban a cső egység megvaIósí

tása érdeikében s nem rajta múlott, hogy 
ötször ViÍSszau1iasftották.. A MKCSBK bir
tokában wítl. sok-sO!k írott bizonY'itéknak, 
melyet ikömírré teszünk, ha a helyzet 
úgy kivánja. 

A MKCSBK egyébként a szavazáson 
felül 1966-ban más forméJban is kifejezte 
bimlmát: $5.500.00 nagyságú összeg 
folyt be a MKCSBK pén2ltá.rá'ba önkéntes 
bajtársi adatkozés következményeként. 

Erről a, "S2Jéanadás" c. ciklkünkben szá
molunk be. 
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A buenos-akesi elsietett döntéssel és 
jegywkönyvü:kikel kapcsolatban a legII1é~ 

pesebb ausztrálli.ali csoportunk, a néhai 

Mát:é!fify István ezds úr által alatpított 
sydney;i MiKCStBK csoport .többek közt a 

követ!kezöket km hozzánk küldött jegy

zökönYIVlélben: "MegmagyaI"ázhatat

tannak tűnik fel elöttünk az a módszer, 

WlJgy inkább módszertelenség, amit az 

angentJinad .csoPO'rt vimgála,tla., inddkolása 

és döntéshozá:Sla sO'rán követett és ebből 

k'övetöleg súJyosan eIitléljük e folyaanat 

eredményét, az argentinai csoport dönté

sét. 
Ennek folyamányaik:ént csopDrtunk mé

lyen megütJközik és felhá:borodik az ar

gentirrlai csoport elszakadása miatt aZDn 

véleményt ny@vánftvlaJ, hogy ezt a sajnA

laJtDS esetet csupán jól ellökés~ített és 

megtenveIJett üriigynek ~ánta felhasz

nálni a smkadásra, melyre egyes szemé

lyek lbizta1iták és vették rá a csopDrtot. 

litt, bár eddig a sydneyi MKCSBK tar
tózkodott vléleménye ny;íllivánÍltásától, 

mély felMborodás.ánalk 00. kifejezést és 

súlyosan eli1lélli az u. n. Olevelandi Csend

őr csa1ád szenvezet !bomlasztó tevékeny

sé~t. 

~ja és megerős>Íti a lKWladában 

lévő MKOSiBK vezetős~ magatartását, 

leveleÍlését a sértésekkel ImpcsolaJtban, 

csupán arnnak a 'Viélemé!l1yneiik ad kifeje. 

mst, IhO'gy az ilyen ;természetű immá

nyoklkal semmi féle formában ne foglal-

~ 
rrO'vábbra is támogatja a Kanadában 

élő vezetöséget, egytben elismeri és meg

erösfti ezt a VezeOOséget, mint a m. kir. 

Csendőr IBaj,t:á!rsi Közösség egész világna 

kiterjedő vá1aslJtott ilrozponti szervét. 
!Megragadja az adOOailmat, hogy a N. S. 
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W. és Sydney,j MKCSBK nevében köszö

netét fejezze !ki a vezetőség elnökének és 

tagjainaJk 'fáradhatatlan és ér1lélkes admi

nisztrációs és a csendőr szellemet ébren
tartó, ha!gyományo1cat ápoló munkálja fe

lett és fellkérje anngk folytaitásM'a. 

Ugyanilyen véleményny;ilJvání[ásra ké

ri fel BaJjtársi !kÖZÖSSégünk összes, szer

te a nagy Vlilág:ban 'lévö csopor.tJjait, hogy 
TestWetük !központi szel'lVe az em.igráci , 

ban ezzel azel'kölcsi adátámasztáss<.. ' 

fol~tlhassa munkáját mindnyájunkm 

elég.edésére. 

Felszólítja a ~CSBK angentina/i CSD

pDrtját, hogy álláspontját ez iÜgy1ben új

ból vizsgálja felül, mentesítve magát 

minden befolyástól lés hagyományaink 

szellemében eljárva téves döntését vál

tDztassa meg iVlisszavDnás alakjában'" -

Hedyszüke miatt nem áII,1 lI!1Ód.unkban, 

hogy >aJZ egyéni 'leveleket, va/gy többi 

CSopDrtJjalÍ!l1lk hasonló leveleit asmertessük. 

A lényeg bennük: a lbizalom él a 
MKCS,BK jelen vezetőség.e, annak elnö

ke és munkálja iránt és eHtJélik a hom

lasztffl<: munkáját. A Itúlnyom.ó töb 

óhaját ~dfejezésre juttatták: 

TO'ronto, Calgiary, Hamilton, Weill 

MDntreál, 'New Brunswick, PittsbuJ1, 

Betlehem, Cleveland, Buffalo, ChicagO', 

MilwlIIukee, Kiitilffiat., Presidio of Monte

rey, Detroot, /Wfu:mtpeg, Valencia, Sao 

PaulO', Pertlh, Sydney, MelJboume, LDn

dDn, Hwrrow, Wdndsor, !Buenos Aires, 

P,forzheilm, München, Linz, Graz, Ut
recht, Salzburg, Koblenz, ILudwigsburg, 

TourcDing, Roubaix, Niagara. Falls, ViII

iaoh stb. stb. 

Éljen a m. kir. Csendöl1Ség 20 éves 

emigráns 1ogutódja: a M. Kir. Csendór 

Bajtárs Közösség! 

Válaszom egy vastag körlevéIre 

Mi Actyánlk Or Isten, Ki vagy 'lll menyekíben, 

Jöjj és teiikiJllts le ránk, gyarló gyermekeidre. 

Há!bDrog a lelilmink, sértegetjÜik egymást, 

Nem tudja sziViÜnlk, mil'Öl beszél a szánk. 

Büntettél bennünket, bl1jdoséJsába kWdtél, 

Te tudod legjobban, hogy milt miért tettél. 

Több már mint húsz éV<e, vándorúton WlJgyunk, 

De nem sOlkat Okultunk, csaJk öregebbek lettIünk. 

K'ötelékben éltünlk egykor oda:haza, 

A!k!kO'r jó volt minden, hangzik innenO'nnan. 

De midön a VIihaT törzsüJlklet megráZJta, 

A SDrs játszott velÜiI1ik, dobálIt ide-oda. 

Többen vDltak olyan, nem is .tízek, százak, 

AJkiuk hivogattáik össze, szétszórt ba.j~t. 

VaJIDttUik és hittük, hogy a bujdosásban, 

Együtt kell maradnunk, nem bízhatllIllk másban. 

Együtt kell maradnunk jóban és a rosszban, 

És segJítsünk azon, a1tiJknek bajla van. 

Ezt kívánja tölü.nik múJtunk és jelenünk, 

Adj~1 kezet bajtárs, hogy ,el"Ösebbelk legyünk. 

De, ha mégis alkiadt köZltiink, ki más útra tévedt, 

Ne ha.ragudj rá, Isten vezérelje. 

Úgy is előlfu-utóbb rádöbben majd mllga, 

HO'gy egy más családban, mindig árva marad. 

Másik na,gy hibánk az, nem tudjuk hol áilcrunk, 

KJ laz idősb, bölcsebb és okDsabb köztünk, 

Ki legyen az Altyja Csendőr CaIádunlknak. 

Ki legyen a jegy2lŐ, a napló vezető, 

Bajtársat kutató, történetet gyűjtő. 
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Olyan keH, akli a mú11lból .a jövőbe látó, 

Mi nem alkuszik, Ml a posm,ján mint őr. 

Beles jó Istenünk Te legyél a döntő. 

Adj Hyen v~etőt, 1lisztJeletre méltót, 

Baljtársat tisztelői, bajtársat szeretőt. 

Add VlissZJa h~tünket, tisztisd meg lenrunket, 
- _ .... ::" a.zDk!at Hogy tisz·tán látlhassunik, S21ert=>UA , 

Kak él'tünk dolgoznak. s áldoZJatot hoznak. 

Olyan kell agátra, aJkÜ istenadta erős, 

K~ben még él a hit, remény és a jÖvö. 

tá lk aki 15 évvel ezelőtt a B. L.-
Mély ,tisztelettel annak a kiváló tiszti Baj rsn!3. , . " 

""·:!..ál Ő ester személyében. 
ben oly szépen mutatta be a magY'<lr osendört "Kiss mdl11 y rm.. d- ba'társ 

'Egy OI'eg csen or } 
KaI'áosonylkor, 1966. 

. d' Ká oly szds, a MKCSBK vezetőség 
(OA. ,,iKliss Mihály őrmester" c. cikket Kbven l r 

elnöke Lrta emigráoiónik ~ezdetén.) 
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C d
-- te etés Kalüorniában: Szombati János fötörm koporsója, mellette egy 

sen or ID .. É .. H lunk' 
cső_ fötörm árva barátja. Bajtársak: Becsü1ett~1 lünk és a -

Veszteségeink 
(A MFB. "Népi veszteségek:" rovatába) 

Gönczy Márton fötö'rzsőrme:ste:l't és 

KépirO Lás21ló ,fiöWrz,gőrmesteI't, .az ung

vári csendőr tanzászlóalJj segédoktatóit 

1945 után a bossZiÚt61 .lihegő !kommunista 

onnányzat háborús és népellenes bünös

t lkJilvégeZitette_ 

'Dósa Lajos törzsőrmester 'szovjet hadi

f~gban 1946-ban meghalt. 

Mihail ovi ah PolipkáJ1p hadnagy 1946. 

jMluárjáJban a osepel,i 5zovjet internálé

übooban megfázás kÖiVe1lkeZJtében meg

balt. 

lOr. Jánossy BáJ! századost csaJádjáv,a'l 

Vitt Baranya 'Vm-böl az AJ,földre tele

pftették át a !kamnumisták, ott egy !kol

hozban tJraktorveretJöként dolgozott. 1952 

nyarán egy közelben t artott szovjet !ka

tonai nagygyakorlat aJkiaiImáJval egy elté

Wdt szovjet gránát életét kioltotta. 

csendőrbaJjtársával 

Az AVO nemsokkal ezután Ge

. merer d'hdgy-<t ismeretllen helyre vitte, 

nyomaJVesrett és senki sem tud ró-

Ferenc ezredest 1946-47 !körül 

iaI!Ir:.ltomnIUIltistáuk: :Icivégezt&:. 

1959 .. ben 

nem ibfrván a !kommunista 

öngyilkosságot !követett el. 

Vidor alezredes 1944. decermberé-

ben Szombathelyen, áUlÍtólag a hunganis

ták klÍnzásad !következtében életét vesz

tette. (Annak ,idején a csendőrség nem 

tudott errol!) 

Végül Ikét árul6I'Ól is hEm: k!lJptunk: 

Dr. Papp János ezredes, a K!ülönleges 

Csendőr Igazgatóbizottság elnöke, 1948-

ban, a R,adk ügy .idején Jefogását megelő

zően hivatatában agyonlötte magát. 

Korondy Béla, századost, ki átálIt az 

ellenséghez és a !kommunistáknál ezre

desi rangig vitte, a Radk per lidején a 

kommunista biróság ha.'!á1m ítélte és 

Ra.jk LáJs2116val egyidőben feJaikasztották. 

Kérjük Bajtársainkat, továbbra is küld

jék be a csendőr veszteségedn!ket, melyek 

a háború után SZOVljet hadifogságban, 

v'agy a kommunisták bosszúja útján az 

óhazában .történtek. Az adatokat az 

Egyesült nemzetek: ,Hlet6kes ügyosztályá

hoz juttatjuk el. 

Hősi halottaink: 
Kadicsfalvy János százados 1944. 

december 1~ a Budapest előtereben 

vívott harcokrban oa szovjet hadsereg elött 

hősi halált halt_ 

Csaba Lajos főhadnagy 1945. február

jában 'lll Dunántúlon az ellenség előtt hő

si haláJt halt. 

VárhelyJ Vilmos főhadnagy 1944. no

vember 20-án a Hatvan körüli harcokban 
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a szovjet hadsereggel szemben hősi halált 

hailt. 

Vitéz Mátray Imre hadnagy 1945. 

március 4-én Szambalthelyen menyasszo
nyával együtt e csendőr ilaiktanya óvóhe
lyén amenami :1égibombázás köv~ezté

ben hősi haJláJt hadt. 

Gá'dory József ny. alezredes Budapest 
ostroma idején 1945. -januárjában eltünt. 

R:átlky Károly ny. ezredes. november 

24-én Miskolcon szovjet türersé§j grá

náttól találva hősi hadált halt. 

vitéz ÁSvány Mihály g. alezredes 1945. 

ápI1ilisálban Wdener iNeustadt könnyékén 

a V!issmvOt1ulás ,során sWVljet 'légitáma

dás követIkeztJében hősi h>ailált lhalt. 

Vim JÓ1lSef lfötörzsőnmester, ungvári 

közlekedési őrsparancsnok 1944. novem

berében Gyöngyösön szovjet légibombá

zás következtében hősi halMt haJt. 

Nagy MNdós ll. őrmester, az erdélyi 

harcok során 1944. őszén az ellenség 

előtt hősi halált halt. 

Nagy LsJjos I. fötör1lSÖrmester, toko

daI1tárli örsparancsnok, U1vid&re 'vere
nyelve egy paIlIJizáncsatában T,i,to 'bandái 

előtt 1944. rIlwaszán hősi haJált haJlt. 

Klérjük Baljtál'S!llin!kat, küldjék Ibe to
vábbra ds hósi ihalot:tainkról szóló 'beszá

molóikat! 

Bajtársa!k, emberek vagyunk, ,így té

vedhetünik! AdaltaliIllkat ma már nem 
jegyzj fel hivatru.osan se a !BM 20, se a 
HM 20 osztály, se a Cső. Fel. Sót, azóta 

22 év telt el. A hitrek a 'VaSfüggönyön ne
hezen kelnek át, az elszaikiított ter:ületek 

és la szovjetunió határa szintén megne
hezfti, vagy ,lehetelenné teszi a lbajtársi 

hírek át jutását. Ezt a munkát ma kizáró-
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lag a .Bajtársi Levél végzi néhány ~elkes 
hitü baJjtárstlIllldml. iAdatatinkalt gy:üJjtjük, 
de azokban néha tévedések is mutatkOll
nak. Pl. a közelmÚ!l~jban vettülk a hfrt, 
hogy a bósi hru.ottJ1Qént, Mletve márt:irként 

e1könyvelt 'VIitJéz Vass IAUréd őrnagy és 

Péterffy Zsombor számdos baJjtársaJink a 

szabad nyugaron, Ijó egészségben élnek! 

Adjon az Isten ne'kiik hossru és boldog 
életet, mert a közmondás szerint a ha

lotmalk hittek salmig élnek! Mindezekt:ől 
függetlenül a MKCSBK ve2Jet:öség lÚg 
érzi, hogy a m. ikir. Csendőrség 22.000 

tagjánaJk sorsát 75%4ban nem dsmerjük, 

vagy sohasem. fo~uk tudni megismerni, 
ami a mai helyzet lkövetJ1Qezménye. !Ezért 

kJérünk nagyobb IközremÜlködést a.dattaink 
gyűjtésében. Az ddö múlása, a kényelem 

egyik. bajtáLrsunkiat se akadályozhatja 

meg ebben a tev&:enykedésében. Mun

kára Ifel! VárjUk eml&:ezetlböl az adato
kat hőseink és mártirjainkra vonatkozó.. 

an! 

t 
Halottaink 

~n m~ iMr szerint Barcsay 
jIPád ezds 11955. jlÚDius l~n Verviers

.... iBelgliUlIIJiban, mindenild.tOl elhagyat

ta egy öregottlhonban hosszas szenvedés 
elhunyt. 

Horthi Nándor g. a!lezredes 1966. ja-

10-én Velencén, az Óhazában meg-

6Zentimrey József alhadnagy 10966. 

20-.áln 'Debrecenben meghia1t. Évek 

során a debreceni keI'illet állo
'Miln.vrve:ZletiooA voIt. lsten Veled Jóska 

~jos alhadnagy, az ungvári 
_s7Jlc~i 2. századánaik volt szolgá

az Óhazában elhunyt. A 
szerény szolgálatvezető egész 

keresztül takarékoskodott, hogy 

után egy klis ,földet ve
A földjét meg is vette, de nem 

öröme telt, az összeomlás után El 

földjéböl Ik!i.forgatták. Kol-

mUlllk:l~ént haIlrt meg Szabolcs me-

Ferenc fötörZ5Önmester, az ung-

1fanzás.7Jl6al1 2. századának segédok
&2 éves lkoDában szívroham követ

S:mIbolcs megyében váratlanul 
Kiss fötörzsörmes1e,r a vereckei 

példás magatartásáy.al ·tünt 
Ell Magyar Nagyezüst VIitIé~ 

nyert felterjesztést. 

ezredes 1966. jllnius 8-
lJ:@gelfelldeJ:I~bein. lNémetorszAgban vá-

ratIanul elhunyt. Temetésén vlitéz kisbar
naiki Farkas Ferenc vezds emlékbesz6dét 
~olléte miatt bajtársaIi oIJvasták fel. 
FJekes Re2lSö ems IÚr fl iMIKCSBK 1elkes 
tagja, vezetöségünk erkölcsi 65 anyagi 
támogatója lVolt. 

~tJé 'Ferenc őrnagy 1966. július 4-én 
Clevland, Ohío, USA-ban szívroham ikö

vetKe7J1lében váratlanul meghaJt. Mind 

~on, a háború válságos esztendejében, 
lmJd az összeomlás után haláláig fiata
labb lbajtársainak ig)az megértő 'barátja 
és tálmogartója voLt:. Halála igen súlyos 
ve5zteséget 1elent. 

Polonyi Ailldor g. alezredes 1966. júliu
~ a messzi Ausztráliában elhunyt. 

Tóth Lajos fötörzsörmester, volt hévi
zi örsparancsnok, kit 1951-ben egy kom

munista ellenes szerve7Jkedésben való 
n!szvétele miatt 15 évi Ikényszermunkára 

ítéltek, 1965-'ben rákbetegség !következté

ben az Óhazában elhunyt. Tóth fötönm 

mind az A WI elött, mind MArianosztrán 

és a JOOnyszemnUlllkatá!borbain büszke 
C6oodőrkiént, példásan ,viselkedett. Sza

badulása után HéWzen egy ezáHoda por
tési volt. 

Szombati János főWrzst5nnester, volt 

nagyváradi tanzászlóaJljbeli segédoktató 

1966. S2Jeiptamber 1O~ Karlsbadon, Ca

Jifornia, USA ... ban szívroham következté

ben váratl-anul elhunyt. Szombati fötrm 
az első világháboI111 !kitörésedror jött a 
T-estülethez, mint tábori csendör tanfo

Iyamot vég2ett huszár. Résztvett a kár
páti orosz !betörés Wsszayerésében, vitéz 

magatartása köve!lkeztében aKisezüst 

Vitézsé~ Éremrnel juta!lmazták. A 2. vi
lágháború utáni wsszavonulás ddején egy 
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szolgálati rparalllCsot végrehadtsva els za

kradt csaIádlj.áltól. Amerikai ilWvándorlása
kor már 65 éves ,volt és egy öregotthon
ba Ikerillt. Ott nem ére~te jól magéJt és 

Pasadenán munkát vMla!1t egy ikertés:ret
ben. Később egy másik csendőr főtö= 
barátjával öss:refogva VIirág kerté:szetet 

létesített. Ott halt meg a Csendes Óceán 

partjáin 80 éves korában. KoporsójéJt ~ 
bajtársa koszorúja dís:mtette. Szombati 

föoornn dísZZUlbbonyát 12 kitüntetés ével 

együtt a MKCSBK múzeuma számára 

hagy,ta> hátra. 

Balázs Sándor töI'2lSőnnesrer, volt bor_ 

sodnádasi öpkh Bradford, Ontario, Kana

dában 1966. augjUSztus ll-én. agyvérzés 

következtében meghalt. IBiaIázs törm ha

lálla egy másik igen súlyos veszteség a 

bradifordi s7lÓnványunk és torontói cso· 

portunk 'számáI!ai. Kanadai életét erdei 

munikásklént koeMtIe, maljd 1953-1ban a hi

res Holland-Marsh-on zöldségfaTilllot vr 

sárolt. IHajnailtól éj'je1ig doIgozotJt, há 

nyitva volt minden osendőr bajtárs 
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MBGSroLAlLT EGY HARlANG 

('Búosú Ba'lázs Sándortól) 

Megszólalt >(lJ harang édes szé4p hazánkban 

Dobó~~ híore5 Eger városában. 
Hanogja mffialbusan, sZJiJnte úgy zokogta: 

Meghalt idegenben, .\ci egykor öt meghúzta! 

Szokatlan hangjára mindenki kinézett, 

Csak egy Édesanyn maradt eID'edül bent. 

Összelrulcsolt kJézzel egy imát zOkogott, 

NíeI1t .fiát temettéJk odalkint Brodfordott! 
Anyai sírása mindjobtJ3Jn kiilhallQ'szot-t, 

Az utca népe erre mind odaJfutott. 
Ml történt, mi tJömént, Balázsnéni kiérem? 

Hát Sándor fiamat most t.'eme1Jiik éppen. 

Itt wn a levele, azt irj'a a Drágám: 
Haza jön madd hozzálm úgy K:aTácsony táj án! 

Ne bánkódj jó anya, ott V'aIl már melletJted, 

Csak test e marldt ott, lelike cs6lkol téged! 

Nekünk is fáj nagyon te jó édesanya, 
Hogy Had holttestét nem hami föld nyomja, 

Isten így aJklartJa, a sorsa e~t hozta, 
Jólelkű fhdnak legyen áldott álma! ... 

. And á törm Kegyelettel hű baj társad: Pálházi r s 

mapar számáira. Szoros lmpcso

álilott nemzeti srervezeteiniklkel, 

JIIIPÍ munkáija után sdk magy&" em~gréns 

'11jeigot olvasott, közoélok'ra OOIrezüen 

6IdoZOtt. 1963. júniusában munka. íIro~ben 

II)"Yérzés értle rés jobboldala megbénult. 

vasszervezete lci.heverte a betegséget és 

lI6r ,jabb !keze örökre béna maradt, bal-

toV'áibb dolgozott hősiesen kis 

1966 Ellug. 4-én murukakö21ben 

szélü1lés éI1tie és aug. }.l~ a Ibrad-

foldi Ikórhá2lbain meghllilt. Aug. 15-.i te

metésén csendőr IbaJjtársaik és barátok 

DllYlétszámú kiiséretJe Vlitte oa temetőbe. 

IIM1atadát VliráJ~oal halmozták el, kopor-

l6vivöi csendörök voltak. A sírnál a bú

"' .. __ ~:zJédet E. L. fötöI1Ill, Ell IMKCSBK ve

a!lelnölre mondotta. Gyászolják 

II Óhazában élő özvegy édesanyja, 3 

lleltvére, az USA-Iban és Kanadában élő 

és tkereszllkomái, vala-

kegyelettel 

veszítet-

József ÖI1Ill, Ohicago, USA, kinek 

TótIh I.Jajosné, sz. FeUer Katalin 
éves koráJb!l!n MosonszentJmiiklóson, 

V!m-ben 1966. dec. 8-án meghadt. 

megőrizzük emlékét: 

Mal1git smm.űvésznőnek, kii fia

tehetsége teljében 1966. októberé-

ben Torontóbain váratlanul elhunyt. A 
MHBK hösölk napi ünnepségén még 

könnyes szemek!ke1 és áhitatosan simo
gatta meg a csendőr ikailmstollat. 

Zsembery József t. főhadnagy, tib. 
csendőr BajtársUIiknak, MHwaJUkee, USA, 
ki 1966. júoliusá!b!l!n 64 téves Ikorában meg

halt. tMi1lwaulree-lí csendőrbajtársaink sa
ját halottjuiknaik takmtették. 

Szobonya SáiIldor t. tiredes, szabómes

ter, volt Delhi-d MHBK csopontwezető

nek, aki 1966. dec. 5-én tragliilrus baleset 

köve11k:eztében életét vesrtette 56 éves 
korában. (Műhelyében gá.zcsölrepedés 

töl1tént, a .gáz átterjedt hálószobájába, 

Szobonya bajtáJI1sWllk: még felébredt, a 

telefonthoz sietett, se~ég:et hílVni azon

ban már nem tudott, a telefon asztalm 
borulV-élJ holtan találták.) Dec. 8-i temeté

sén a dohányvjdéki csendőr bajtársaink is 

résztvettek, sót Torontó is iképviseltette 

magát. S21obonya t. tiz. kanadai élete 

kezdetétöl fogva a delhii magyar élet 

nagyja és szenvezöje volt. Üzlete ottho

nul szolgált az emigráns honvédeknek., 
csendörökne!k:, szabadsághaircosoknaik. 
Résztvett mitnden magyar megJIno2ldulás

ban, azokat anyagHag bökezüen támo

gatta. Nagy resze volt abban a munká

hoan, hogy az ellenséges propagandától 

megfertőzött régikanadás földmüves tár

sadalmat vissmbo21ta magyar közössé
geinkbe és egyháza:inlk.ba. 'I1ra,giikus halá

la igen súlyos veszteség a dohányVlidéki 

magyarságnak! Emlékét tb. osendőnk:ént 

őrizzüik! 

EgyüttJérzésimk.et ilWIdjiilk vitéz Földes 
Domokos smkv baJjtánsUIl1krnak, kitnek 

Édesanyja és öccse Erdélyben, Három
szék vármegy ében elhunytaik. 
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A CSENDÖR GYEREKEK ISKOLAI EREDMÉNYEIT 
MINDIG BÜSZKÉN NYUGTAZZUK! 

IFJÚSÁGUNK 1966-BAN AZ EDDIGI LEGNAGYOBB SIKEREIT 
MUTATTA FEL! 

ilIj. Könmendy János kitüntetéssel 
érettségi:rett 92.4%-os ere<hnénnyel és 

jelenleg a torontoi rtudományegyetemen 
folytatja tanulmányait. Jutalmul Ontario 

ösztöndíjat, az International Niakel Com

pany 4 éves ösztöndálját, a kainadai mun

kássrervezet ös2'lllöndIját, a ~iwanIis Club 

ösztöndíj át és a Pe!ham. kerületi iskola
bizottság ösztöndíiját nyerte el sokezer 

dollár értékiben. Jálnosnaik és szüleinek: 
Körnnendy János örm bajtársWllknatk, 

wellandi csopoItvezetönkneJk és !felesé~

nek sZJÍViböl gratuláJlunk! 

dfj. Seregélyes Mántcm kitüntetéssel 
érettség1izet.t 85.6%-05 aI1ánytban és je~ 

len1eg a hamiiltcmi wdományegyetemen 

folytatja mnulmányadt. Marci t szintén 

Ontanio ösz1:öndijjal jutalmaztláik, ezen
kívül aJapíitványak megajánlásait Ikapta 

és ·tanulmányait gond nélkül folytathatja. 

Maírcinak és sruleinek: Seregélyes Már
ton fötörm bajtársunknak, a MKOSBK 

vezetöség tagjának és nejének szíVböl 

gratulálunk! 

.Warrenné SzartJhmáry Emőke kitüntetés

sel végezte a Itorontoi egyetem II. eszten
dejét és tJe1jes ösZitönd~jat nyert a UI. év

re. 

Vidtéz SzatJhmáry Kara jelesen érettsé

gizett és tanulmányait a hoa:miltoni tudo

mányegyetem atomfizika szakán !folytat
ja. 

Szathimáry 11ünde sikerrel ért és tanul: 
mányadt a torontói egyetem bölcsészka· 
rán folytatja. 

Mint érdekességet megjegyezzük, hogy 
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Kanada Ontario ,tamtományának 54.000 

érettségjÍzett diákja közt 1966-ban az el· 
sö helyet magyar diák: Vári Tamás érte 

et 98%-os teljesítménnyel. Vári TéIIIlI.á~ 

érdemedt az ontáriói köroktartásügy:i mi 

niszter 'és a napisajtó méLtatJták és meÉ, 

kapta az igen ~it.lmi GyÖ11gy Királly 

Erzsébet KiráJIytnő ösztöndíja.t, az On 

rio ösztöndI1at stb. V<áni Tamás szaJbad· 
sá.g.haT<:os gyerek és 10 évvel erelött 
még nem tudott angolul: 

Sipog Gizella, Riclunond Hill, 90%-os 

eredménnyel ki'YáJlóan végezte el az ele· 

mi iskolát és tanulmányait körepi:slkolá. 

ban folytatja. Sz.üleinek: Sipos János 
örnn rbaJjtársunlknak és feleségének s2Jliv-

001 gmtulá:lunk! 
Szalbó Julianna sikerrel érettséglizett 

és tanulmányait a detroiti egyetem böl· 
mészkarán folytaJtja. SZiÜlednek, 'Vitéz 

S2i3Ibó Árpád örnn baJjtársunlknaik, harro

wi és windsori sz.órványvezet6nknek { 

nejénelk 521iVlböl gra1JUláJunk! 
Szombati András DetlroitJban kitJiin 

téssel érettségizett, érdemeLt a detroiti 

újságak méltatták. 1lanulmányait a det· 
roiti egyetem bölcsészkarán folytatja. And· 

risnak és szüleinek: Szombati József 
s2l8lkv bajtársunknak, a hajdani vereckei 

haI1COsnalk rés feleségének sZJiv'böl .gratu· 

láhmk. 
Nagy Erzsébet és Nagy Anna-Mária a 

korukna.k megfelelő os2ltályt a Ikörepis· 

kolában Clevelandban kiválóan végezték 

el. Mindkét ikislánynak és szüleiknak: 
Nagy János ,alhdgy bajtársunknak és fe· 

4eségének szívből gratulálunk! 

Uj. Pekáry István kJi1lüntetéssel érett. _zett a 'Dloraviai Iközépiskolában (N. 

Y. USA) és jelenleg .tanulmányait a mo>

J8NÚIl!Í egyetemen folytatja Iskolai ered. 
ményein kíViÜI István évek óta sorozatos 
slcereJket ér el lovasversenyeken és be. 

JDUtatókon. .A. versenydíjalk és a kék sza. 
JIIgOIk egyre gy:üIekeznek szobájában! 
István osak elöre, öreghltsd a híres ma

dovas sikereket! Istvánnalk és szü. 

Pekáry István lfihdgy Ibajtársunik-
a. "Ilovas örs" 'tuIIaJjdcmoS'ának és Ist. 

édesanyjának smViböl gratulálunk! 

Virág László a kölni német Testlneve. 

HÁZASSÁG. 

Szabó ÁI'pád János 1966. december 10. 

61 vezette o1támoz a ·torontoi Szent Er. 

lIébet M. iOOmplOIlllban Maclntyre Fb 
ftIlCe Anná-4:, egy mgyagóan csinos 17 

tves Gmnadali ~eányt. Az esküVőt követö 
Iogadáson a torcmtói Magyar Házban 
jelen vOl1t ÁI1pád édesapjánalk hajdani fu. 

osztályipM'allcsnoka és a MKCStBK 
P'll8~~g elnöke, a rorontói MKCSSK 

és tőbben lbajtársai közül. 

ifjú pámalk és szüledlknek 5mbó 

tönm bajtá:rsuniknak és releségének 
boId~ágot mánunk! 

Jé6i ·Főiskola. ereclményes lés lkiJváló han. 

gatója. Lacinaik és szüleinek: Vdrág Béla 

fötöl1ln 'batl·társunlknak és nejének sZiÍvbö! 
gmtulálunk! (Ering) 

Ol1bán Ál1pád 1966. 1úniusában kiváll6 
eredménnyel nyerte el ltanári akJevelét III 

n.i6megeni egyetemen (Hollandia), az 
utóbbi éVletk legkiválóbb %-ával. Árpád. 

nak és szüleinek: Orbán JÓ2lSef 1:ö11Ill baj. 

társunknak és nejének szfvböI gratulá. 
Junk! 

iEIöre csendör gyerekek a hít és az 

igazság fegyvereivel a szabad Magyaror
szágért! 

Felvétel a Vitézi Rendbe. 

A VlÍt~ Szék előterjesz1lésére vitéz 

kiisbarnalci FarJms Ferenc vezds úr, a 'Vi
tézek roJmpibány:a 1966. dÚIliius ll-én 

Münohenben a Rendbe rfel:vette és vitéz. 

zé aViatta a lkövetlkezö csendör baJjtár
sainkJat, a II. ViilágiháJboru fol)'laJlIlán az el. 
lenség e1ött felmutatott fegyvertényük 
eOOmeréselképpen: 

Szambathy Lajos János zászlós, 

Szendi József ŐI1IIlester. 

Peterdy Mihály Ő11Ill bajtársunk fele-

1966 augusztus 13-án kisfia sru

aki a keresztségben a László ne

kapta lA szülökineJk s2JfViböI gratu1á
és kíVánjuk, hogy a kas Lás7JIó ép

oly derék, 'V3ildásos és hüséges Ikana

Illagyar ~egyen, mint testvéred és 
vitéz Szombatrhy Lajos János zászlós 

és vitéz Szendi József örmester umk 

etött a m. ikir. Csendörség tiszteleg! 
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Felvétel a Szent lászló Társaságba. 

A Szent 'László T~ág iká.ptalanjá

nak elöterjes7Jtésére Viitéz lkisbama:ki 
Fal1kias Ferenc veOOs úr, e. Társaság kor

mányroja 1006. aug_ 200án Magyaror
szá.gért és a magyat'lsá.gIért végzett lávA

ló srolgálatainalk elismerésekiéppen Srent 
Lás1J1ó lovagj ává avaJtta a !követk.ezö 

csendőr baJjtá.rsakat: 

'Kia.raIncz János őrmester, 
wtéz Raffai János őrmester, 

Smlbó MiIlcloo zászlós, 
vitéz Szombathy Lajos János zás1J16s, 

JaJlro,b Lván főhadnagy, 
Kurucsai József szakas'2Nezetö, 
Nagyiwányi Ödön szá.mdos, 
Kiss Sándor föt.ör~örmester, 
lBa!lassa Benedek szaim,szvezető. 

tA Szent László Társaságba tőbb ért& 
kes csendőr iba.jtársunk felvétele folya

matban van. 

Ugyancsak a !káptalan előterjesztésére 
a kormányzó a S:l;ent László Társaság ér

demkeresztjét adományozta kovási Bre
tán SAndoménak azért a felbecsülhetet
len ért&.ü munikA.jáért, melyet 1956.-ban 

Quebec CltYJben, mint ,kianadaj önkéntes 
vöröskeresztes nővér a magyar menekül

tek érd~ önzetlenül kifejtett. 
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Ugyancsak a 'I1ársasá.g érdemkereszt jét 

adományozta Dr. Szalonta:i SAndor g. 

föhadne.gy-nak, torontói csoportvezetöntk
nek, mert kiváló szervezői m\Hllkájáva! 
hoss2lÚ éveken keresztül 15.000 dollárt 
meghaladó összeget juttatott hajtAm se

gélyoélokra és magyar intézmények tá

mogatására. 

Kubicm Ká.zmér \Ik. ezredes úr, a 
MHBK kanadad föcsoportvezetöje 

MHBK koszorús jevényét adomAnyoZJta 
Kövendy Ká.rolynetk, a MKCSBK vezetö
ség elnökének Q7jért a muntkáéI't, melyet 

egyrészt, mint a MHBK torontói csoport
já.naIk tagda a MHBK érdekében végzett, 
másrészt, mdnt a MKCSBK vezetöségé

nek elnöke a kanadai MHBIK és 
MKCSBK csoportok Irozti igaz, őszinte 

és bajtársias együttműködést megva16si
torta. (Már v.ilágszerte is megvaJlósllllt!) 

* 
A Magyar Csetikész Szövetség Intéző 

Bizottsága e;z: 1966-05 juJbiJleumi évben, 

az emigráoiós mag;yar csel"készet meg

aJlapozásáJbaIIl és fejlesztésében kMejte 

mlIDlkássAga elismeréséül Kövtendy Ká

roly cseI1kés:ro:;apaJttdszronek a Teleki Em

'lékérmet adományozta. 

* 
A Clevel'<lll1dban megaJlaikult hpá.d Aka-

démia, mely a magytar szellem adkot6-

kedvének ébrenta.rtását és fokozását ruz.. 
te ki cé1jaliul, mgjali közé meg1b.Wta Kö

vendy Károly sms-t, az Arpád E2JiiSt
érem tulajdonosáIt és Vlitéz baranchi Ta.
m.áska Enme ms-t, az Arpád BronrereJll 

tulajdonosát. 

Az. 1956-05 magyar smbadsá.~arc vér-

belojtásá.netk 10 éves évfordulóját iÜlö 

JD6dOn gyászoLta a smbadlföldi magyar
IIg. A torontói magyarság $25.000.
dOllárOS emdékroüvet áJHtott a váras ál
.. az Ontario part jAn adományozott 
,.Buda.pest Pa.t1k" "iban.. Az emlékmüvet 
TOlgyesy Vdkrtor ikarUIdai szobrá.s:zmü_z alkotta., néhai Tölgyes Győző ve-

magy fia. A sydn:yi magyarok pe

a rookwoodi temetöben 8IVatlJák fel 
mas Hösök Kereszt-jüket. (IAsd a 
et!) 

A torontói Unnepségeken '5.000 ember 
jeient meg, kö7Mik igen sok Ikwnadai. Az 
l!Df6mnű kÖ1"illii rendfentaNAst és irányi
list, sőt több helyen a gépkocsi forga

lamsmbályozást Js csendőr bajtársadlIlk 
1IIgezték e. torontói rendőrség ~eg)M

&JObb meglégedésére. 

A smbadsAgharcas évfordulóI'Ól beszá
JDOi()k éI1keztek még OttawáJbóI, WeHand-

1161, Hamil'ton!ból, Fmnoiaorszá.gból, 
~ából az USA-.Ml (Pi1ltsburg, Sy-

Rochester, Cleveland stb), csend

bajtársalink méltó módon kivették re. 
az évforduló muníkájáJb6l és an

anyagd á.ldozatadMl. BajtárS>aink 
helyen sasját csendőr zászlóik alatt 

rendben vonultak fel. I(TOronto, 
" lIUhaix. Sydney) 

* 
smbadságJharcos Üllnepélyen Oü té

választott ünnepi lbes7Jédéilil: elmond-
a szabadföldi magyarság hogyan fo>

a :nagy magyar smba:dságharcot és 

a tkanadaii magyar szabadság

történeté\:, melynek tagja; és egyik 

volt. 

oA vezetÖSiég elnöke a torontói IMHBK 
vezetővel !közös ievélben üdvözölte 'Fran

cisco Franco spanyol tábornok-államel· 
nököt a spanyol polgá.rhá:bon1 nemzeti 
erői győzelmének 30 éves év1fordulójAn. 

* 
A fentiek ugyancsak közösen üdvözlö 

levelet kUIldJte1c a török konmánynetk ah
ból az a1!kJalO1lllból, hogy Koszigin szov
jet miniszterelnök anlkarai látogatása so
rán Elo törökök tízezrei piros-fehér-zöld 
lyukas zászlókat lobogtattatk és táblák
kal tüntettek, m :7ly:r8 a következö szöve

get írták: - "Ki az orossml Magyaror
száglból! " -

.* 
A oleiWandi "Magyar TArsa.ság" évről 

évre megJreill.de2Jésre kerülő magyartlalál

k02lÓmak "Krónitká.ja" három kötetben 
nyomtatásban 1elent meg. Ez a magyar 
találkozó az ésmlkamerika:i magyarság 
szellemi parlamentje. A könyveket meg
vételre ajánijuk mindazon bajtársunknak, 
kliik.et érdekel a lIIliaigYI3l' nemzetpoLitika 
és hogy mit próbál tenni. e;z: itteni ma

gyarság a szUtl.óhaza felsmbaditása érde
kében.. Ara kötetenként $3.-. Megren.

delhető Dr. Nádas János titikáir ofmén: 
1425 Grace Alve, Oleveland, Ohio, USA. 

44107. 

* 
Az USA·ban egy remek katonaregény 

jdent meg a n. vilAgháboní legvéresebb 

idöszakáJbóI. a doni áttörés-től kezdve 
hogyan vAgja át magAt egy ma.gyw' zász
lóalj .a szovjet erők, partizánok bekerioo 
és megsermnis~tö támadásai kört a saját 
ooapata.inki1mJ. való talá.lkozásig a Kárpá

tdt előterében. A :kÖlIlyvet a zlj derék al
ezredes plt-ának elmeséIése során Dr. 
Szitnyai Zoltán kiváló író hozta saJjt6 
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a,lá. MegrendeJhetö $3.20-éIt a MHBK 

USA Főcsoport clmén: P. O. Box 20186, 

Cleveland, Ohio, USA, 4412ű. Néhány pél
dány még kapható torontói csoportunk

nál. 

* 
Néhali édesapám 1945 után nyugatra 

~üldte mindazOkat a magyar újságokat, 
melyek a népbíróságok csendőr ügyeit tár
gyailták. Ezt az újságtömeget, illetve a 
belőlük lQvágott csendőrciklreket "Véres 
kakastoll a vádlottlaik padján" clmsw 
ailatt rendszerbe szedtem és kivándorlá
som előtt eLküldtem vitéz Bogyay Kamil!J 
a!l.ez IbaJjtársunJlmak Angliába biztos he

lyen való megőrzés céljából. Kérjük aDgr 

lJiai l}3aJjtársaJ.nlGllt, nézzenek utána e cikk
sorozatnak Bogyay aJez úr hagyatékában 
és fontosságuk miatt mielőbb ikiildjék el 

a MKCSBK központba. 

* 
A Baj,társi Levélben megjeilenő hírek, 

cik!kelk, kö7JI.emények nem k!épe:mek ka

tonai titkot, azonban alTa ügyeljünk, 

hogy a B. L. ne kerillhessen ellenségeink 
ke21ébe, kik azt ,eHenünik használlhatjásk. 

* 
iMaC2lky László g. sms-t a Vditézi Szék 

a fegyelmi bizottság előterjesztésére 

1966. dec. 6-án a rendből törölte. 

* 
A clevelandi Arpád drodalmi pályám.ton 

K€lCSIOOsi-Tollas Tliibor, a Nemzetőr szer
kesztője 1964~ben egyik verseskötetével 
aranyémnet nyert, ugyancsak aranyérnnet 
nyert egy drámájávail 1966-ban DomOkos 
Sándor (Wtinipeg). Mindketten csendör 
föbadnagyOk voltak az összeomlás előtt. 
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Radó Zsuzsóka. 

tA mártitlha1ált haJt Dr. Radó Endre 

sros bajtársWllk kisleánya, Zsuzs6ka, ki 

édesapját nem is ismerte s töl1tlénetét 

sem t1udj-a., 1966..1ban valahol Erdélylb 

férjhez ment. A MKCSBK köZipont e 

nagyobb szabad választású csomag 

désével fejezte ki jókWánságalit az öz

vegynek és az árvának. (Lásd fényké-

pet!) 

Segitenikész bajt.ársalinkna:k Zszuzsókla 

cimét s2livesen megadjuk. 

* 
Egy USA~ban élő osö baj1lá.rsunk rend

szeresen babakelengy&et lWld Erdélybe 
és így segjl:ti egyénd erővel a székelY' 

földi gyernneMIdást! Bajtársunlmak szl ... · 
ből jövő elismerésUnket iWldjUk! 

mai erdély 2 milliónyti. magyarja hű
'Imta.rt az erö5mk eLlenére is ma

mellett. !Ezt több Erdél~böl ér .. 

és 20 'év lIWrUli dliata1 magyar le
tudjulk bizonyítani, de ugyanazt 

szüleik is. A jelen erdél)'li fiatalsáig 
l\a~t,.,.,r()r ellenére tökélletesen bes~l, ir és 

!Il1i3Igyarul. <Az Uljonnan születettelk 
magyar nE!lViet kiapn'Bik: 2lsolt, lRéIka, 

, Árpád, Huba, Emese sllb. stb. 
vehetnének tőlük sdk1an a smbad 

élő magyarok, kiknek gyernne
rekordidő alatt olvadnak ibe és vesz
el a magyarság számára! 

* 
Ü.el![ön'VIIllI:mti !tudósítónk jelenti: A 

modeI1ll!Í2lálása a nyár folya
a Fertő tótól északra a s7l1oválk ha
délre Rohoncig ireszült el. Ez csu

a határ 15%-át tes2li ki. ÜldÖ2JÖtteik 
határon még átjutln-alk. FebruáIIban 

lIIU1'rOIUS()(IJl két fiatalember a Fertő tó 

jutott át Ausztriába. A tavas2li 01-

több 11égi aBma felrobbant és 
parasztdlmt sebesített meg. A 

megtiéleml!ftése követareztében az 
iskolákban 115.4%, a ~zépiskolálk .. 

csak 0.03% jár biJttanórák:ra. 

burgenlandi m.agy;arok Vlitéz Lengyel 

altbgy vezetésével Ikoszorut helyez-
kismaItoni laktanya régli cs. és kir. 

A szabadsá:gharc évfordu
Graz-ban rendeztelk eml&annepsé

Mindenütt ott voLtak csendől1baj

Tud6sft.ónllmak köszönet és 
~blanul jó ~és2lSéget kl:vánunik. 

* 
kommunistálk odahaza \1,jból csend-

lf.iImet mutatnak: "A hideg na
eimen. Nagyon félhetnElk tőlünk, 

, 
hogy sohasem hagyjálk abba! Van rá 
okuk. 

* 
tA torontói MHBK csoport 1966. június 

4-i hősök napi vacsoráján a ,Budapest 
vendégJJöben 65 személy jelent meg és 

haillgatta Vlégig Nagy Sándor 'VIk. őrgy Im

váló Ibeszédét. A MlKCSBK-t .17 cső kép
viselte példás, ürmepélyes megljelenésé
vel. 

* 
1966. júl. 3000án Buff8ilóban egy szű

kebb haljtáJrsi összejövetelen régi cső. ti 

évfol).amtársalk ltlaiI.álkoztak és ünnepei
t&; egydk sros bajtársunikat, ki tI"ÖVtiddel 
ezelőtt egy Budaipeströl CsehszlovákiáJba 

és onnan Bécsen át VIiss.zatéro autóbusz

rol Bécsben lelépett és "nyoIn!1J ;veszett". 

* 
Nagyon megnehezítették Magyarorszá

gon a ~öldi útlevelek és Vlizumok ki:a
dását. A legegyszerübb ügyelk ds hónapo

kig húzódnak és rome elutasítássail végr 

zOOik. Ka:rácsony előtt egy budapesti ki
ránduló autóbusz utasadnaik fele nem tért 
vissza Bécsböl. De dó élet lehet a szocia
Iizmusban! 

* 
tKianadai csoportjaink 1967~ben .is meg

kapják Elo IRCMP maga.zint, a kanadaJi. Ik.ír. 

Csendöl'ség folyóiratát. 

* 
,A nyugaltausztl'áJIJiai malgyarok telket 

vásároltak és engedély:t ikaptJalk: "Magyar 
ház" építésére. Itt 20 év<vel ezelőtt ma
gyarok aJLig iaIl«aik. Mostani szabadság
h9irCOS eml&i1nnepélyükön az ausztrál 
tengereszeti miniszter volt az egyik szó-
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nok. A lII8igiYQrság mWllkiájátban étlen jár

nak a cső bajtámak, föleg lelkes csop. 

vez.-nik. 

* A sydneyi anagyarok Ausztrália New 
South Wales ta11tományáJban évről évre 
pompás !küLsőséggeil rendezik Szent Ist
ván rullpjtJika,t. Az idei ünnepségjikön 
AusztráHa miIIIisztereln()ke Mr. Harold 

Holt is megdelent ikÖ7Jtüik s 1.300 magyar 
közt töltötte a. napot. Az előkelő vendé
get cserík~iúk és leányok SOI'fala, sZlÍ

nes népv'i.seletekJbe és előkelő magyar ru

hákJba öltözött magyardk fogadtá!k. A be
sOO16 szerepét Má1Jéfi'y .István mérnök 
látta el (néihali MáJtJéffY István ezds fia) 
az ünne~gen, kii egyben az egyesüJt 
magyar s2lÖvetségek főti1likám is. Mind a 

oser:Jreszek, mind a rtánccsoport ~ai 

közt sokan szerepelitek csendőr rgyere
kek A másnaip:i szentmisén a MKCSBK 
csoport tagJjali saJját zászlójuik alatt vo
nultak fel és a mise alatt 3 csendőr baj
társ áJl~t dísZÖ1'Séget a zásZJió ailatt. Gra

tulálunk B'3Ijtá.rsaJk! 

* MalrOSS2léky Jenő, néhai Zi~er Jenő 
cső tibk unokája a sydneyli egyetemen 
megszerezte az orvosdolct:ori diplomát. 
Tanulmányi évei a!latt ~isoför1lrent ke
reste kenyooét. Dr. Marosszéky Jenőt 

csendőr szeretet1iel üdvözöl1tlk! 

* n. E1'2lSébet angol királynő Fazekas 
Felicián ausztrál századosnak a Katonai 
Érdemkeres:zJtiet adományozta., 1m százada 
étlén Vietnamban IkülönÖiSen kitünt bAtor
ságáva! és vitéz IImgaltartásával a bolse
vizmus ellend haJroban. 

* A Vitézi Rend 1966. június llo/én Ro-

maneL1i Guidó olasz em-edest a Vitézi 
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Rend tisztaIetbeli ,tagJjává' vá1a.sztotta. ~ 
idős olasz ezredes 1919-ben megmen~ 
a kommunimnus ellen felkelt ludoviku_ 
sok életét SzamueHy Tibor bosszújától 
azonklíWl egész élete során több ma: 
gyarbarát irodalmi munkája 1elent meg. 

* 
iEl1is: "Skóciai Szent Margit" (1046-

1093) c. munkája, megjelent a Magyar
Egység c. folyóirat 1958. 01«. és n 
s7lámában, me1)'1ben a követ:ke·2JÖket is 
vashattuk: - ,,M8iI'git és Malcolm J,., ~ , ___ )lI\ 

nikus, boldog házasságát az Isten 6 mt. 
val lés 2 Jeánnyail. álldotta meg. Gyerme

kciJben az ősi angolszász és skót dinasz
tiák 'vére a szenteket termő magyar Ál

p'áddk és nonmaIl umlikodók vérével ne
mesült. Férjét 3 fioa. követre a skót tr(). 

non, MaItJiJ1d leánya pedig I. HemU1dcd. 
való házasságával az a.ngal trónra került. 

Igy lett Szent IsIlván undkájáb6l, Mar
gitból raQ; angol és skót királyok ősanyja, 

II. Erzsébet angol királynő ,pl. szent 
Mar!'ftt 29otlk: undkálja." -

* 
MiaJbel Taoher Rossrrnary Wasburn -

nő "Washington's HWlg1!IiI'ian lAnCeS ~ 

c. ltanuLmányában ltimutatta, hogy 'I 

rh 'legmgyobb nemzeti höse és elsö é. 7 
nölre: Washington György na:gyooy:ja 
Bu1ller tMaIl,git révén Szt. Malnglit, így Szt. 

István ,leszármazottja. A magyar ÖSÖJd<el 
is rendelkező Washington Györgynek 
egész Európában elös2lÖr Budapesten jI

I!ítottak szobrot 1009.ben. A hírek szerint 
a: hami kommunista uraJlom a szobrot e! 
akarja tálvollta11li és helyébe vaIami máS 
nemzetJkö2li. bo1sevtista nagyság szobrát 

akarja emelni. 

* 
Egy csó Ölmester bajtársunk, Ici s()ba 

odaJbam nem foglaJlkozott autók
parasztgyenmeklként nőtt fel és ke
• csendőrséghez, Venezuelában autó-

kereslredést indított kivándor

... után nemsok!kal, mely üzlet ma !ki
til!! megélhetést !biztosit családj'ánalk, sa
Jl&fa6ZábaiIl ~aktik, munka után saját e11ké

..,. J,ssza a Wlhysky..t s főleg: legáJldoza .. 

~ bajtársadnlk közé tartozik, kIi bő
támogaroja any;ngi.lag e. MKOSBK~t 

inté:mnényeket. Érdekes, hogy 

a forró égPv 8ilatt szerzett reumát, 
15 év óta nem látott. Hogy érezze 

i4II_et. lásson vastag halvat és jeget, a 
vezetőség meghívta Kanadá:ba 

~6m. ReméljUk, hamarosan k,örlink

Odvözölhetjtlk! 

* 
~téz őmnester rbajtársunk, ki 

februárjában Budán sebesülten 

f~ !kerüJt, de 1956 után si
neki smbadrföidre jutni, 1966. 

GSa!ládostul meglátogatta a 

IIItSEoc központot. A taI1á:Lkozás arlatt 
kii, hogy az e1nölQlalklkel ré~ jó 

22 évvel ezelött egy SM-ban 

* 
bajtársa'ink kö2lili1 a. leg

közösségben élnek a Jcitimati 
er +--

~. "'4IWl1Cill bajtársainik, l~eletebbre 
cső-k, 

Svédorszá.gban egy szds 
az észadci sanklkör közel é

legdélebbre egy új-zélandi csendőr 
Kő.2lpOIlll:nak Európát vettük. 

:téI1képre néz, láthatja s7Jétszó.. 
oogyságát, melyet szoro

leröVlidft összekötő lapunk, 
Levél. 

WeLlandi baJjtársaink (Ontario, iK:ana
da) 11966. júl. 31-én rendezt:ék a hagyo
mányos nyári pil1miIIdIket Q, csoportveze
tO KÖIUllendy János ömn bajtársunk 
famján. 51-en jelentek meg C5ailádtagok
kIa.l együtt, köZJtUlk Msgr. Horváth lstNán 
párpad rprelátus, wellandi. plébános lis. A 

nyám szel~ö meglengette a MKCSBK 
anyazász.lóját a k!an.adad lobogiÓval együtt, 
MHBK-s bajtársainlk 'Velünk együtt sü
tötték 16-ik éve máT a zstványpecseny
nyét, melyre oly jól csúszott e. WeMa,n .. 
don smJkszerUen készült és hagyomá
nyos ,,ik!ailitfomiru IÍröoos" . hogy a pilk
mk éjfél lköl'ill fejeződött be. A ~elJkes 

bajtánsak $20.- könUlli össze~ "dobtak 
össze" a B. L. céLjaira. 

* 
rA vezetös~ elnöike 1966. júilii.us l-

én torontói barjtáTSlaival 'látogatást tett 
Iret new-yoI1k-áJllambe1ri cse:ndörfamlon. 
Az e1sOn örömmel ll'áztaIk: kezet a vers
Iró Bodó Antal ömn bral}társunklkal, lm 
7.000 csiII1kéje közt a versírással növelii 
munkiaikerdvét és ,tartja meg magyar vi

lágné2letrét, VIaI1ami.nt a csö szellemét. 
!Még aMaP sötét.edélsre ugyanazOk be

~utottak abires "DuOOh HiJl.rl"-d. eLiátó 
őI'sre, ahol !Kiss Gábor fihdgy bajtársunk 

magy8iI'Szeretö amel1ikai Ifeleséglével fo
gadta ()ket. iMásnap megérkezett egy 

buffa10i cső bajtársunk lis, iigy MKOSBiK-s 
megbes2lélést ris tartottunk. Az e!n()k egy 
esti I'Ög1:ön2lött .tirnnepségen az 1aiOlerúka.i 
és csendőr anyazász.lónk előtt adta át 
Kiss Gábor fhdgy bajtársunkn.ak a Szent 
László ok!levelet és jelrvényeik.et, mely 
tnaIgI8S elismerést 15 éves hüséges, á1do~ 

mtos magyar és cső baijtlársi munkássá
gávaI érdemelt kii New Jerseytöl kezd

ve 200 holdas tanyájádg, mely 'mindig 
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nyitva áll az ama utazó csó bajtársamk 

szálmára. A Szt. Lászlós kiis rilnnepsége.n 

jelen voltak iKJiss ibaJjtársunk amerikai 

barátai is. 

* 
Torontói bajtársaink hagyományos évi 

pilmik:j,üIket 1966. aJUg. 7-'én rendezték 
meg Riahmond HiU !közelében Ragó Já
nos örnn baljtárrsunJk !festöi fanmján. >A ra
gyogó idő 60 bajtáTSat és hozzá1Jart.ozót 
vonzott !ki a szabadba, ahol 'V:idám kör
nyezetben !folyt a sm1on~pirtitás . 1F0rbes 
Frigyes aIlhdgy, k.maJdai lbajtársunk skót 
módna. sütötte a vacsorát, mely,re meg

bontott egy 4.5 'Literes spanyol boros de
mizsont ds. Körünlkiben -aru.sztráHai baJjtáJr
sat ,is üavöwtlrettünk Lukáus iLaljos 
szalk'V~t, Iki szaJbadságát .A!m:er:ikáJban töl
tötte Adelaide-!böl. ~ nyári szellő ~n 

lobogtatta zászlóinkat, IIllaIjd a vidám tár

saság 1á:bortüzet rgyújtott és a icéső esti 
ó~g zengett a sok sljép katona és 

csendőmóta. MHJBK-s balj1árStaftnk lis Iki
vetbék részüket a piJknilk örömeiiböl, mely 
kiváló sikerrel Vlég:rodött. 

:-k 

Egy ArgentliiI1ábSin élő számdos bajtár
sunk meg akiaI1ja mu a smbadlkai parti

záinharook: ,tö11lJénetJét, melyet TItó bandái 
ellen vívott egySlégével. Fe1kJéri az emig
ráns bajtáI'Sakat, hogy bocsássanalk ren
delkezésére egy 25.000 méreta.rrányiÚ sza
badkai téI1kiépet, 'WIIgY mást, melyen Sza
badka és Ikömyéke szerepel. A téI1kiépet 
a MKIOSBK központba kJéI1i. és hasztáJla,t 

után ajánLva 'V:isszalkilldi tulajdonosának. 

* 
A veretöség eln()ke 1966. évi nyári 

szalbadságát '3IITa használta fel, hogy sze
méilyesen láthassa az USA4ban élő cső 

blIJjtáTsa.it és előttük ismertesse a 
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MKOSBK oélkitüZJéseit. Gépkocsivaj 

megtJett útján New-Yorictól a Kö2lépnyu. 

gatdgj 8 amerikari áHamon utazott végig 
és jóformán minden este máshol, de 

mindenütt csendőr baj társak közé ült le 
az asztaJlhoz. 150 baljtáTsuruklka:1 'ta:IáJl!ko.. 
zott a 3.000 (5.000 kIm.) mérfőldes út SQ. 

rán New Yolik, New Jersey, PennsyJiVania, 
Ohio, ILlinois, WiscOlllSin és Miohigan 
államban, végül lhamfelé OntariÓban. 

Egyedül Indiana állaanllban nem lá 
cső-t, de ott köztudomás szenÍiI1t nem 
igen élnek hajtársak 

Viszontlátta a Clevelandból eIkötö
zött és felálillÍtás alatt álló híres .. ~ovas 
őrsÜl1ket" a 3 lóval, New Br:un:swiok~ban 
kediVes és lelkes bajtársi társaságga,! töl. 
tött egy teLjes estét és átadta Zimonyi 
Vendel öml lbaj.tá.r:sU11lknak ottani 
MIKiOSBK csoportJVezetJönkneik 'éi. vezetö
ség elismerő okJlevelét, Betlehemben régi 
kedves hazai bajtársalmt látott Wszont, 
kí!k a helyszíinen kiilkiáJLtották: a MKCSBK 

legüjaJbb: Betlehemi csoportját. 

PJttsbur~ a helyi csoportvezetőnk 

és felesége látta vendégül elnÖikiünket 

Raocoon-Creek amertikaJi. nemootd 1"3; 
ban tartott csenké.sztJáJborban s2lÍtl 
sok-sok bajtáTSSal siker:ült újból talál
komia, nem is lbeszél'Ve a résztvevő 

csendőr gyerekek nagy számáról. 

Clev~landban fontos megbeszélést foly
tatott a MKCSBiK~oz hü és ahhoz 'ra
gas:zíkodó baJjtárSiSiklk!a:l, majd egy teljes 
napi út után a MiahÍlgian tó déli reszéO 
m~illantotta Chicago gyárnegyooeinek 
füstjét. Ritk:a kedves bajtársi fogadta· 
tásban részesült a MKOSBK chicagói 
csoportjától, 1Gk az elnök tisrteletéfe a 
legszebb magyar vendéglő t ükörterJlltÍ-

vacsorát, ahol a 
csoport teljes létszámmru meg

Az amertiikad és a csendőr anya
előtt hossmbb besredben ismer

a MKCSBK lroz;pont mUllikáját, a 
1láijéko~tatás és segélyezés 

csendőr emlékek! Jegenyés Pál fötörm a 
központnak adományOZ!la gyönyöru dísz 
kaikJalstol,lát. Smraz AiIldrás !fötönm, s . 
tisztv. jelölt csendönmü'VésZJÜnk több ké

pét és festményét SJjándéko21ta a köz
pontnak. A meglévo kÖtly:vek, téI1kiépek 
eg)'léb emllékek számára. ~assan egy 
csendőr múzeumot kell megvl8llósiJtani s 
ha lsten is a:kaIrja, meg is desz a jövendö 
csendör famnon! 

OSSagélll. A chicagói csoport a város 
jelző zászlószalagot adományozta 

zászlajcWa, melyet nagy 
közepette Jegenyés Aranika erősi

a :többi zá:sz;JószaJlaJg mellé. 
következő na:pokban a mi,lwaJUik~ 

csoport látogatása következett, 
IIIIlJl;ar~;rurlik a rangidős bajtárs vJdékii 

vacsoráV1SJ egybekötött össze
rendeztek. A meghitt és meleg 
sz;el~em itt is lenyiigözte az el

A kuria lJ)Sl1ki'ában az elnök a 
zászlajá'Val taJkarta le azt a fe -

melyet a budai harcok során hö
halt vJtéz Aghy Zoltán hOOnagy 

ültettek születi. A tiszteLgés 
. Szűcs János helyi református 

mondott imát. 

örömmel és büsljkeséggel ál
meg, hogy amerikai 'bajtársaink 
keményen dolgoznak, hanem az 

jólét mrucimumán élnek és áldo-

kILveszik nész;üket a MKCSBK 
való ad-ail{ozásb61 ds New York-

* 
. A vezetőség elnöke személyesen meg-

lsm~ett Rev. Kiss AttÍ'la ref. lellOOsz
szel Ohloagóban, k!i egyetlen a csendőr 
gyerekek kÖ21w Ameniikában, ki .lelikLpász
tori hii'VatJáSra sz;entelte életét. 

* 
Nyugatausztrál'iaJi MKCSBK csoportve-

zetönIk, mintt minden évben, most is ki
adta tartallllJ!alS és ruvós köI1levelét, mely 
a trianoni békediktátumrna:l foglalkozik 
és csoportja tagjait és a helyi magyarságot 

emlékezte ti azokra a teendőkre, melyeket 
a nyugatiak felV'Hágosítására kell fordíta
ni, hogy vé§i11 is eléIikeZ2Jék a feltáma
dás! 

* 
Egy rövJd hazai tö11lJénet a népi..de

mokratikus thadseregböl: 

A demokratiikus tiszt oldat ja a katoná
kat és kÖljben állandóan üvölt mert 
IlIinCS meg a fegyelem. Ki Iffioz~g? ~ 
(Egy hang:) - A föld! - Ki mondtra.? _ 

~Egy másik hang:) Gatli11ei! - Galilei 
lépjen elő! - , űvölt a demokmtiJrus 
tiszt. 

~Beküldte egy euI1Ópa!Í Ibajtársunk.) 

* 
Chicagói bSJjtár:sa.ink 1006. május 18-

* kÖZipOntban gyiilnek a 
án teljes számmal rés2Jtvettek IskIi János 
tőrnn bajtársWlk mának, Jánosnak eskü-
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vójén, \Ici kanadai magYtaII' leáln~ vett fe

leségül. Az eslWvöi ebéden 13 csendőr 
csaJlád illt egy as2JtJalhoz, köztük egy 

clevelandi cső család is. Mikor a !bemon
dó kiérte a mikrofonban, hogy a csend
őrök á1Jljanak fel, 3Ik!kora tapsot kaptJak, 
hogy zengett az épillet! 131 vendég volt 

hiiv.ataJlos az esküvőre. 

Nagyon kérunk Benneteket, hogy ezt a 
szellemet gyemnekeitekben is. fejlessZé

tek tovább, hogy mindig s:reretettel gon· 
doljanak ana a földre, melynek fia.i 

szétszóródva a VINágon, száanUnkra sem 
lehetnek: közömbösek! 

Baráti kiÖrötÖlk minden tagjának adjá. 

tok át meleg! ~rorltás\ltlklait! 

* 
1966. június 18-án szintén a chicagói 

bajtársaink egy másik csendőr esküvőn 
vettek: részt, mikor is Horváth László fő.. 
törm baijtársunk Mária leányárulk eskü

vőjére voltak hivatlallosaik. Jánosnak és 

Máriánalk, valamint S2lilleiJknek sdirigtartó 

bold~got kivánnak a MKCSBK~ba 
töInöI'liilt bajtársaik sml1te a vrilágon! 

* 
A MKCSBK kÖZPonti '!regélysrolgálata 

Kanadából eddig UO IKKA csomagot 
küldött az óhazában rászoruló öreg, be

teg bajtársainIknak és hozzáJta.rt02l6iknak-

* 
Idézet agy hami ,1ev;é~bOl: 

_ "Valamennyi barátunk m~ta Q 

reszünkre küldött rnKA utalvány;!:. 

VtaJamennyiüknek - bár ismétllem, 
anyagiakban elég nehéz körillmények 

közt élnek: -, nem is anny,iraJ a külde
mény volt az, ami bennük örömet kel
tett, hanem az, hogy a régi barátok a 

messzi idegenben se feledkeztek meg 

róluk. 
Leveledet v;a1amennyien elkérték, elol

vasták s örömüknek: adtak kifejezést, 

hogy azt a sroros baráti szellemet, ami 
köztünk volt, távol a Hazától ds tovább 

ápolj átok és igyekezzetek ezt még job

ban elmélyiteni. 
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1006 ... x ... y.. alhdgy." -

* ," ~ 
Dr. Solymos Jó:mefné BaIkY Klán 

1967. 'január 16-án kisfiúnaik adott éle
tet, \Ici a Pál nevet klaptlaJ. Az ú jszülött 
néhai Vlitéz BaIkY 'Lás2lIó ny. ornagy ne
gyedik unokája. (Zs~, Mónika, 

Péter Lás7Jló és PM.) Mind a Na:gyma
mánalk, mind a szU!őklIlek szívből gratu-

lálunk! 

* 
A MKCSBK közpon1lból ruziiVárgott 

hír smrint a veze\JÖSég összet;ételébeln a 
-közelj<Mjben változások törtJénnek. 1~ 
roI)ra!rná!n Mt bajtársunk lemondott e:' 

foglaltság és betegség követlkezté!Jen. 

PótlásUila"a aJZ egyik kö7Jtis:ZJteletben \\ 
tiiataJl ornagy bajtársunk veszi át 0 {) 
zetőség 'elnöld poszt já,!. A 'elen el ., 

ügyvezető elnöki roinösémben helyén~-

rid. - * 
A Magya'!" Cserkész SzöVetség 1966 

aug. 20-28 közt rendezte AmerikátJalL 
a pennylvaIDad "Raccon Creek" nelll

zeti p8l1'kban az emigrációs magya! 
cserkészet működésének 20 éves jubileU-

mi táboráhMivel a tábor el
dombos vidéken és három altábOf1"ll 
osztva trerillt megrendezésre, a tábot?: 

rancsnoik.ság szüksékesnek vélte tálJOl' 

felál,1ítását részben a nagy tá· 
részben a köreI ezer ros tábor-

1Ilria'Üt a kÖ21bi:ztonság megt.artása 
közlelk:edési ba!leserelk megelőzése 

szövetség a ,táJbOl"-rendöl"fönölki teen
ellátására egy ~zázados Ibaljtársunikla.t 

fel, ki hosszabb tábori esendőri 

mellett kétévtizedes cserikTész.
is rendelkezik Hg1ye!ttese egy 

lIdöI12~ve]~ek: Meg:a.y Béla lett. 
FO 

táiborrendÖISég .16 csekészrendörét 
17-20 év köl"ill'i egyetemista, vagy 

.ilPSk(~Iá:s csemészeklböl válo~tták 

a .rártermettség szerJnt. A 

.ii'ren<1ő1".ség szigonlan a táIbollJlal11aaliOs. 
utamtá:salit követNe oldotta meg 

A kö7Jbiztonságot az ál1a.ndó 
portyá:zásOkllml biztositották 

1BBl1l~&k:en(lös cse~rendőrök, a 
útvonall.ain sá11g;a zászlós rendőr· 

közlekedtek rés időnkiint dest tJartw 

jelenlétükikel őrJ7Jték meg a ren
a példásan fegyelmeZJeltt cser· 

mind a létszámUiknái fogva jelen
szülök és látogJaOOk IIOOzt_ A 

létszáima. köreI 1.000, hétvégeken 

srolgá!lata so11án ál· 
a modem ~ö21bizton

teohnika eszközeit. A portyázó 

nagyhatótávolságú !l"ádiók 

állandóalIl kapcsolatot .tar· 
a táborparancsnokságga!l és a rend

és annak helyettesével. A 
pol1tyázó cseIlkészrendörök, 

vagy a felá1Jlltott örök és forga16m irá· 
nyátó rendörök ké:zJi lcis rádión adtalk je
lentéstt, vagy a szűk hegyiutalkon leá1lí· 

tottálk a forgai1llllat mind>alddig, mg a 
cserk!észeilret szállító ~ autóbuszok 
és teherauWk elhaladtak. A rendörök jó 

formán éjjel-nappal szolgálatiban voltak 
és szahgálM-Uikat fönökeik á!lland6a.n el
lenÖTlizték. EZ7Jel a komoly felkiésZJÜil.treg· 

gel sikerillt elérni, hogy a veszélyes te· 
repen egyetllen kö7Jle!kedési. ba!leset sem 
fordult elő. A táborrendörség mindezek 
mellett küldöncszolgálll3.tot lis látott el, 
valamin,t IOOtegs2lá1l1tásoklkJad is foglalko
zott (rálIlduIások, hor2JSolások, ross2lllllé

tek, valkibélgyanú, darázs és méb.csípé
sek következtében elöá1Jlott átmeneti ér

z&.en)'lség) melyek egy i!l)'len oogyoblb 
község ladrossá:gához hasonl:ítható lét
száimnál elkenillhetelenek. 

A II. VIilághá!boru óta ~lös2lör siketillt 
csen.dőrJ szolgállatot teljesíteni és még
hozzá a jelen tealuillm. segítségeiIvel. 
Mennyável !könnyebb és eredményesebb 
lehetett vom jál"öreilnk swlgálata a ~ét 
Vlilághá!ború közt, ha gépkocsin és rádió
vai1 felszereliVe pOl"tyá7JhYclIttaik: volna. álll'an

dóan énin1Jlre2lést tJaiI'tva elöljáró parancs
nOks.ág:adikka1! Ami késik, az Illem mú~ik! 

A aset1kJés2l1"endörség a jU!bilewnd. tá~ 
ri szdl.gála.t során kiérdemelte a ~boI1pa' 
rancsnokság elismerését, a S81jtó pedig 

azt írta, hogy a "sárgoosörü cserkész
rendorök hiivatásuk magaslatán állottalk" ! 
Ugyanezt mondottoa: a pennsylvániai álla
mi ,rendőrség és az el1dés2lház is_ Jó mun

kát! 

35 



Adakozások a Bajtársi Levélre: 

B. 'S. ezds $5.-, iN. J.-né $4.14, J. J. 
$1.07, Sz. l. a!lMgy $4.-, V. L. tönn 
$4..-, Sz. IB. h. zls $5.-, 'F. A. tönn 
$5.-, v. T. 'L. ezds $3.75, F. iK. alez 
$4.-, v. T. P. F. mez $1-, K. M. szds 
$3.-, L. L. $5.35, K. Á. a!ez $2.71, v. A. 
A. Z. ezds $1.07, Cs. B. ezds $2.14, G. 
Zs. J. öml $10.75, V. G. h. szds $6.~, 
Hamiltoni csoport $30.-, v. R. J . önn 
21.40, P. L. h. örm $5.-, K. K. önn 
$6.-, Melboumei csoport $48.10, L. B. 
a!lez $5.-, v. iK. Gy. ez,ds $2.68, v. K. E. 
$2.68, Ni30garavddélkJi csoport $20 . ..-, Szt. 
L. T. $50.-, Cs. L. $2.07, v. S. J. ezds 
$7.80, Chicagói csoport $16.08, V. J. önn 
$5.38, v. Sz. L. ZJls $15.-, T. E. mez 
$2.15, N. N. $10.-, v. A. A. ezds $1.07, 
özv. IB. A..;né $5.-, özv. E. R.-né 6.81 , 
M. I. Ör.m $2.50, Z. Á . ezds $1.50, B. L. 
törm $7.50, Calgaryi csoport $4O.r-, P . 
B. fötörrn $10.-, Sz. I. örrn $5.-, v. G. 
J . fhdgy $10.-, K. S. rotöml $21.40, iK. 
K. ezds $3.-, N. J. mhdgy $3.23, Chica
gói csoport $21.40, v. Sz. Á . orm $13.,.-, 
M. L. szds $2.48,K. N. sms $2:1.40. 

Adakozások a segélyalapra: 

Hamiltoni csoport $25.-, Torontói 
csoport $30.-, G. Zs. 1. őrm $10.70, B. 
B. szakv $10.-, iK. K. Őml $6.-, L. B. 
alez $5.,....-, Melboumei csoport $48.10, v. 
K. Gy. ezds $2.68, v. K. E. $2.68, F. F. 
örgy $5.-, v. Sz. L. 7Jlis $15.-, U. J. fö. 

tör.m $21.40, özv E. R.-mé $6.81, sydneYi 
csoport $47.76, M. 1. ÖIIm $2.50, Cal~ 
csoport $40.-, iB. L. ruTIn $7.50, K. N 
szds $10.72, v. Sz. K. szds $2.39, v. 
J. ömn gyüjuése $303.67, Iforontói. 

port $188.-, Torontói csoport $70 . ..-, 
Torontói csoport $50.-, Melhournei cso· 
port $21.70, Sydneyi csoport $162.- , Ka. 
nadai csoportjaink $75.-, v. Sz. K. szds 

$10.,.-, B. B. s2Jalkv $15.-, R. J . rotörnn 
$5-, S. J. szaJkv $5.-, Sz. M. zls $30.- , 
v. T. B. v. tör.m $8.-, v. Sz. L. zls $10.- , 
K. S. fötöml $26.75, K. K . ör.m $10.-. 

IBajtársainlk és Csoport jaink kiváló ál· 

dozatikészsége előtt a MKOSBK Vezető· 

ség tiszteleg! 

SZÁMADÁS: 
(Beszámoló a MKCSBK Központi anyagi gazdálkodásáról,) 

Vezetöségünk lelkiiismeretes és szor
gallmas munkával végezte v'ilágszerveze
tünk nyilvántartási. tájékoztatási és se
géJyiigyi szolgálatát. Mindezeket félezer
nél több eIismerö levél bizonyította Baj

táI'Saink részéről. 
A legutóbbi pénztáI'i zárás óta (1965. 

október), melyet a B. L. 1965. 9...I0-11-12 
számában tettünk közzé a 35. oldalon. 
1966. december 31-ig a MKCSBK köz
pont összes bevétele $5.549.68 volt. Eb
ből a hataJmas összegből $.2.420.78 folyt 
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be a Bajtársi levélre, $2.885.40 a segély· 
alapra és $243.50 a ,,Küldöttség" alapjá· 
ra.. A MKCSBK Vezetöség Bajtársaink és 

Csoportjadnk minden várakomst felülmÚ' 

ló áldozatikészsége eIött tiszteleg! 
Köszönjük Bajtársak áldozatkészsége

teket, ez a MKCSBK vezetöség iránti bio 
I 

zalom másik hatalmas megnyilatkozáSa! 
Az orosZJIánrészt az anyagi hozzájárt1· 

lás terén ismét kanadgj bajtársaink vé
'd 

gezték,,.második helyen áll az USA, maj 

Európa, Ausztrália, végül Délamer!ika· 

ELSZÁMOLÁS: 

Bajtámi. levélre befolyt $2.420.78 
ki.1iizettilink a B. L. nyomda. 

$1.265.-, összeget, a B. L. 

$96.25-t, a fényképek 
$147.80-t, a B.. L. és elnökségi 

$175.76-0t, könyvekre (a cső 

IénE~lernh~~z és haza kommunista kiad-, 
veliillIk foglalkozó köteteire 

fényképekre, fotokópifua 
postaf.iókra $1O.-t, ifjúságunk 

1IIII1.i:lLJi:~aJ:a szánt 10 koronás aranyak

RCMP magazinra $11.45-t, 
és áJdom~észségi oklevelakre 
Bank service-ért $12.25-t, iroda~ 

... r,,,,lA',r.. teIefonra, adminisztrációs 

~iöltségedrnl $295.77-t. A jelen B. L. 

a pénztáJrkönyvben maradt 

pénztáIrkönyvét 1967. január 
egy törzstiszt, egy thtts és egy gaz

tisztböl átlló bizottság érdemben 
és rendben .taláJIta. 

levelet 
megvállaszolt, minden pénzado

azonnal levélben nyugtázott a. fel .. 

oldalon képekkel, egy ha-
14 oldal felel meg. 

L. szerkesztöje, ki egyben a ve
elnöke is, 2.000-nél több levelet 

1.800 munkaórát fordított bajtársi 
kocsija 10.000 mérföldet, azaz 

km-t futott bajtársi ügyekben. Az 
állandóan cselekvésre kész, a 

központ váltoZJatlanul "nagy
volt, mely a fenti statisztikai ada-

tokból látható. A köWt tehát lehet dol
gozni is, ha valaOOit erre a posztra álUtot
tak! Szeretnénk, ha krit:izál.óink is ennyit 
dQJgoz.nának. Közben az elnök és B. L . 

szerkesztő kenyérkereső "me:ll.ékfoglal
kOZlásaiban" reggeltöl éjfélig dolgozik 5 
napon át. Bajtársi ügyekre csak éjs2l!lka 
és hétJVégelken jutott idő. 

Köszönet .illeti az elnök t itkárát: Mig
léc Béla tömn bajtársunlmt! 

Köz,ponti seglélyalapU11Jk $2 ,885.40 ösz
szegü bevételéböl többször nagyösszegü 
adományokat juttatott magyar mtézmé
nyak anyagi támogatására. Pl. A Vitézi 

rend számárn $35O,-en felüli összeget 
juttattJalk baj társaink, a Szent László 
Társaság karitativ céIljaira $381.20.at, a 
Szabadságharcos Szövetségnek a 10 
éves ünnepségekre, $500.----11:, $70.-t a 
MHBK s.rerveZlése alatt lévö montreáli 
magyar egyetemi il:anszékre, $50.- a 
b~ .. kastIi magyar gimnáziumnak. De 

bajtáI'Si adománya:inkból jutott a Magyar 

Csertkész Szövetségnelk, a salzburgi Ma

gyar Caritasnak, a pécsi dóm javittatási 
költSlégeire sub. Az erdélyi aikcióra $75.
jutott. 

Az 1966. évd karácsonyi akciónk ke

retében 63 adományt küldtünk rászoruló 
öreg, beteg bajtársalinknak, özvegyeiIlJk

nek, árváinknak, zömükben az Óhazába. 
Megható leveleiket helyszűke miatt nem 
tudjuk közöJni, de a levele!kböl változat, 

IanuI kicsendül a hála és bizalom a nyu
gaton élö bajtárS'aik: felé, kik nem felej

tették el ölret. 53 IKKA csomagot küld
tünk Magyarországra, 9 esetben pénzes

utalvánnyal segítettük rászoruló bajtár
sainkat, l bajtársunk ruháscsornagot ka
pott. Az IKKA csomagok közt szerepel-
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nelk $20.- és $15.-ÖS ,tételek is. Tiszti 
bajtársailllk. :vagy hozzátJartowiik 24 eset
ben leg;énység!i baj társak. vagy hozzátar
tozóiik 36, esetben IlGI.ptalk segftséget. ~ 
segéllyatlap 1966. dec. 31-én teljesen k!:.. 

·' menUlt. 

A segélyalap elszámolását a vezetőség 
elnöke és annak :tJil!kára ellenőrizte 1967. 
január 2-án. Köszönet ~ elismel1és IiIleti 
a segélyalap adminisztrátorát Seregélyes 

Márton ,főtörm bajtá!l'SWlikat! 

A küld~ a:lapunkr'a. $243.50 ösz

szeg !futott be az elmúlt pénztJáI1i zárás 

óta. A küIldöttségi alap 1eloo banIk1be1létje 
kamataival együtt $1 .400.- köI1ill mo
zog. Ez az összeg további adakozásol1dml 
osaik növekedhet. ehhez az alaphoz n€llll 

nyulhatunk. 

A jövőre vonal!koz6an, tlaipasztalla.tainlk 

szerint. 'kanadai és 13im€lIlikai bajtársaink

Ml a köv€ltlkezö éW adományokat lVárjlllk. 

nogy iIllunkánkat zöklkenőmentJesen vé
gezhessüik: Bajtársi Levélre $5,::::-. segély
lI!lapra $5.-. Kérjiilk a iküldöttségi alap
befizetését lis: $25.-t. ezt egyszer \k,~v,án

juk cm az életben. 

Tengerentúlli Bajtársaink küldjenek any

nyit a B. L.-re. la segéllyailapra és r(Ij kül
döttségre. am.ennylit megengedhetnek. 
Nyugdijas bajtáJlS8lmIct.61 semmit S€IIll 

kIérü.nk! Nekik ~apunlk tiszteletpéldány

ként jár. 
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,Az USA~ban. Kanadában müködő cs(). 
portjainkt6l azt !kérjük. hogy évente ren
dezzenek egy osendörnapi 'WIICSOI'át. l 

táncos mulatságot. 1egailább 1 p]kn;iket. 
E2lOO alkalommail !kövessenek el mindent, 
hogy jövedelem szülessélk, pl. belépője

gyek lka1Iku1álása. it:alsrolgálás saját kéz
ben vadó 'Viérg2'Jése. tOl1taár.verés. pel"Selye. 
:res stb. stb. TapasztaJa1lbó1 ;tudjuk, hogy 
6z ilyen rende2lVlények ettne1ik a bajtársi 

és kÖZJSze~ csendőrség te1Gnté 
lyét barátainik előtt s az ilyen rende 
nyelk hoznalk !komolyabb anyagI ibevétJ.i 
~ és az ilyen bajtársi iIllunikJa biztosít· 
ja a MKOSSBK !lrozpont munlkáJját és le

hetövé teszi magyar intézményeink tá· 

mogatását ds. 
Csoportvezet:ök! MUIlIkára fel! Isten se

~tsen munkátokban! 

* 
Már az elów szmm.inklban jeleztilk, 

hogy a távolkeleten ~e sö1létednelk a 
fellegek. A napisajtó híI'adásai alapján 
tudjuik. hogy a Szov.jetunió egyre több 
hadosztályát von:ja ki iEuropából és viszi 

a ~ínai hlll1láTlra! BajtáTsak bizalom. ru: l 
Az ehlrove1lke2Jendó évek elh071h.atj 1.' 
sziilóföldiink felsmbadulását és szenve
dó nemzetünk feltámadását és sdk szen
vedés. !IlélkÜl1özés után emberi életét! 

,Ezért ne késlekedj la Ik,uldöttsé~ adap 

beküldésével! 

számának késése a szerkesztő rendkívül elfog
LlIlJll.'><>);a miatt, valamint a pénztári zárás bevárása és nyomdatechnikai' 

kok miatt történt. 1967-ben igyekszünk időben megjelenni. 

Az idő előrehaladása következtében csendőrnapi megemlékezésünket 
itt hozzuk, az őszi számban. 

vitéz Gyl:lrky János g. főhadnagy. 
5mbó MiJklós zászlós. 
,Dr. Kiss Gyula százados. 

és maradandó elismeréssel adóz- Fenti Bajtársaink előtt a MKCSiBK ve
zetőség tiszteleg 

,mindazon bajtársunknak. kik az 
a MiKCSBK céljaiért és a * 

-élet emeléséért eredményes mun
fejtettek: lm önzetlenül. 

február 14-én a következő BaJj

~inJkIla:k köldtüJk el a MiKCSBK eIis-

István törzsőrmester. 

A MKCSBK vezetőség a Csendör Al· 
dozatkészség Emlé1klapját eljuttatta mind
azon Bajtársunkhoz. kik a küldöttség i 
alapra hozzájárulásukialt befizettEk. 

lA. IMKCSlBK vezetőség 10 koronás régi 
magyar arannyal jutalmaz minden csendőr 
gyermeket, lkiIk a középiskolát eredmé
nyesen elvégezték. 

1967. CSENDORNAP 

uk az emlékezés zászlaját Tes-
86-ik születésnapján! 

gondolunk a m. kir. Csend-

Kegyelettel őrizzük emlékét mindazon 
BaJjtársainknak. kik a II. világháború 
utáni bosszú éveiben mintegy 5.000-en 
mártírhalált haltak, mert a fennálló jog
rend és törvények alapján az utolsó pil
lanatig teljesftették csendőri kötelessé
güket az ország törvényes kormányának 

emlékezünk a II. világhábo- rendelkezései szerint és csirájában ellfoj-
11.000 csendör hősi halott jára. kik a 'wttak minden kommunista szervezke-

áradatot fiatal életük felá1dozá- dést. fenntartották a törvényes rendet a 
háború elvesztéséig. 
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OA. 'kötelességteljesitésért a Testület fel
oszlatása követlkezett a szovjet hadsereg 
jelenlétében és annak óhaja alapján, Ma
gyarországon felborult a törvényes rend, 

a hatalom \aJ ,bosszúért lihegő komrnWllÍS
táik és társaik kezébe került. Ez a tragi
kus állapot hazánk másodszori megcson

Ikításáv'aJ! ,együtt fennáH a mai napig! 

Bajtársak, a Hősök és Mártirok élet

áldozatából a szabadulás óráján az örOk 
Magyarország feltámadása következik! 
Higyjünk ebben, iffiert ez isteni törvény! 

Az. elpusztult kiirályd vár környékén 
élő ,Iaikosság m'ilJ is ,látja az utolsó piUana

tig harcoló 3.000 thős csendőr védöt! 

A lerombolt csendőrhösök és mártirok 
szobra újból elfog;Jalja méltó helyét !Bu

dán! 

Az otthon és szülöföldünk határain 
kívülálló csendőr bajtársak kegyelettel 

áldoznak a Hősök és Mártirok magasz
tos emlélk!ének és tiszteleg nagyságuk előtt 

a lel~ünkben élő Láthatatlan Kötelék! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 

a Kanadai l\1agyar!;ár, nyomdájában. 353 Spadina Ave Toronto 2B, Ont 


