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A MK SBK, 
A M. Km. CSENDÖR AJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

ontariói (kanadai) csoportjai hatósági müködési engedéllyel 

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

nister of citizenship, provinciaI secretary. 
Angol hivatalos megnevezésünk "Royal Hungadan Gendarrnerie Ve. 

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

Feladataink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokk 

gyűjtéSsel, kölcsönnel. 
Előadások, ünnepélyek (csendőrqapok) rendezésével anyagi alapot lé. 

tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél. 
küli bajtársainkat, azok hozzátartozólt, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni baj társainkat. fl 

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

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendörség hivatásos tag. 
jaiból áll 5%-ban pedig a céljainkkaJ. egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
baj társ ainkból. 

A BAJTÁRSI LEVl!L, a Magyal! Királyi Csendőr Bajtársi Közösség· 
nek, mint vHágszervezetnek közpon ~ tájékoztatója. Az MKCSBK alaku· 
lási éve: 1948. 

A MKCSBK Vezetőség meg zásából szerkeszti és kiadja 
vitéz KÖVENDY ROL y százados 

Minden cikkért, közl em nyért szerzője felelős. 
Elöfizetési j évi $5.-

Minden levelet. hírt. közle ényt és pénzadományt a 
következö c re kérünk: 

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

Postafiókunkat egyházai nk ajánlása után a kanadai postaügyi m101SZ 

térium (Ottawa) hivatalosan bejegye~te. 
Bajtárs, bízz a MKCSBK Vezetöségében, mely személytelenül éS 

önzetlenül intézi világszervezetünk tájékoztató, nyilvántartási és segélY
ügyi szolgálatát. 

Ludovikás díszelgés egy csendőr előtt 
M. Kir. Ludovika Akadémia 

160. évfordulójára) 
1938-a"s ősz elég sok izga

volt teLe. Sorsdöntő 'Pe~ce
éltünk, hogy mi is fog tör-

Végül a bécsi döntés alapJán 
megoldás jött és így a 
alkalmazására nem ke

sor. Egy részét visszakaptuk 
amelyhez ezer 

jogunk volt. Sokaknak ada
ez a szerencsés alkalom, hogy 

sős hevonulásban rész1JVe-

Emiatt húzódott el a Ludoviká'.. 
ra való bevonulásunk is. Pedig 
negyven csendörhadapród-ludovi
kás várta a parancsot, hogy mikor
ra is kell jelentkezniök az Üllői 
úti ALma iMaterben. 

Végre ~egjött a parancs és ja
nuár 5-én öltöztettek be bennün
ket a Böszörményi úti Csendörlak
tanyában s még aznap délután már 
az ősi Ludovika Akadémia lakóiv.á 
váltunk. 

Az akadémia öreg épületében a 
több száz akadémikus között már 

Részletek a torontói csendőr múz.eumból 



Részletek a torontói csendőr múzeumból 

nem volt feltűnö a kettös hajtókát 
vi~elö ~eg.:r'en csendör .haHgató. 
HISZ elottunk már két ilyen évfo
l~amot bocsátott szárnyra a Ludo
Vilka, hogy ·a csapattiszti kiképzés 
után beléjük öntsék a csendörségi 
tudományokat is. 

Negyvenen jöttünk össze az or
szAg legkülönbözöbb részéböl. De 
nemcsak ez tette érdekessé és tar
~áVá a csendör osztályt, hanem az 
IS ,hogy ami osztályunk a Honvéd
s~~nek különbözö fegyvernemei
ből t~ödött össze. A fegyverne
mek királáynöje a gyalogság, _ 
huszárok, tüzérek, műszaki alaku-
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latok mind kJépviselV'e voltak.. De 
volt közöttünk folyamör és ejtő· 
ernyös is. 

Elég hamar berázkódtunk a lu· 
dovikás életbe s azon belül éltük 
a mi külön életünket is. J ó bar~ 
s~gok születtek az osztályon Ir. 
Iul és a többi akadémikus osztá· 
lyok között is. Ki ki válogathatott 
a fegyvernemek hallgatói között. 

Mindenkinek volt mit mesélnie 
az addigi életéröL - Mint rang' 
idös osztályelsönek, mindig akadt 
még hivatalos teendöm is évfo
lyamtársaimmal. Igy öket én is
mertem "hivatalból" talán a legjob-

A tanulás és a gyakorlati ki
..... jSeJK:D<H jó volt egy kicsit né~ 
.... 1U2:.<lK.K1::.11111 egy-egy ikimenővel, 
fI/IY kimaradással. Ilyenkor, a fe
bit asztalnál bor mellett még erő
,StiJé váltak a baráti kapcsolatok. 
/. gyalogosok legjavából való volt 
Sátor Karcsi. Vele igen hamar ösz. 
szebarátkoztam. Keménykötésű, 
rJIIIIÖk, féleLmet nem ismerö, rá
JIII8I16s harcos volt. V érbeti gyalo
,.. Bár én 'a pattantyúsoknál szol
,staDl a Honvédségnél, mégis a 
Jllp'átságunk igen kiözeHvé és meg-

fejlődött. Igy tudtam meg 
beszélgetésünk alkalmával, 

Karcsi a Felvidék megszállá-
sa előtt is tevékenykedett. Önként 
jelentkezett a "Rongyos-ok"-ihoz. 
SOkat ismertem én is közülök, 
lisz a fö kiindulási helyük éppen 

Szabolcs és Szatmár vármegye te
rületére esett. Persze bevetés re 
legnagyobb részük sohasem ke
rült. Hisz a történelem kereke más
ként fordult. - De Karcsi bará
tomtól megtudtam kés öbb, hogy 
voltak kisebb csoportok, amelyek 
a ,csehszlovák határon átszivárog
tak s ott végezték a rájukbízott 
feladataikat. Persze ö nem szer~ 
tett dicsekedni, de mégis valahogy 
ki tudtam belöle venni, hogy ö is 
egy ilyen híres csoportnak a tagja 
volt. Ezzel a pár fanatikus harcos
sal jutott ö is át a határon, ahol 
igen sok keUemetlenséget és hadi
célpontokban :pedig elég sok kárt 
okoztak a .cseheknek.. Ilyen tevé
kenységekkel jutottak el egészen 
a lengyel határig, miután a cseh 
kopók egész komoly csapata erő-

Részlebek a torontói csendőr múzeumból 
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sen a nyomukban volt. Feladataik 
elvégzése után sikeresen jutottak 
át .a baráti Lengyelország területé
re. - Részleteket sohasem mon
dott barátom, pedig jól tudtam, 
hogy neki benne kellett lennie a 
legkomolyabb dolgokhan is min
dig. 

- A Felvidék visszatérésével 
okozott öröm is alább ke2ldett 
hagyni s mi is erösen elmélyed
tünk a tanulásban. Tanáraink, ki
képzö tiszt jeink gondoskodtak ar
ról, hogy ne unatkozzunk. - Az 
idö pedig így még jobban repült. 
Nemsokára elérkeztünk a nyár 
elejéhez. Készülődtünk a Kormány
zó urunk születésnapjának a meg
ünneplésére. Súlykoltatták velünk 
a díszelgést a díszmenetet, a pus
kafogásokat. - Így érkeztünk eJ 
június IB-hoz. 

A nagy díszelgö térségen az <'\1 az ellenség élött tanusí-
ma iMater mögött már ott állott . bátor és vitéz magatartásáért 
egész Ludovika Akadémia. Gy.al~ Károly csendörhadapród ör-
gos, huszár, tüzér osztályok. o~ a Magyar Kis Ezüst Vi-
állott a vegyes zászlóalj is, melyt Érmet adományozta . .. " 
nek egyik szakaszát a negyve' az egyik beosztott 
csendörhadapród adta. Csak a ha~ is ugyanazt a 
tókánk színe árulta el csendőr ml: adományozta. 
voltunkat, mert mirajtunk is ro- !Közöttünk csendörök között 
hamsisakok ragyogtak a jÚnius' volt a meglepetés', de egyút-
napfényben, tölgyfalevéllel díSZít~ igen büszkék is voltunk. Karcsi 
ve. Az Akadémia tisztikara, a SZá. kemény léptekkel sietett 
zadokkal szemben a Ludovika szo. a sorainkból és mint egy bronz-
bor elött állott . - Felhangzott a állott meg Farkas vezérör-
díszjel és vitéz Kisbarnaki FarkRs úr elött. Egy pár pillanat múl-
Ferenc vezérőrnagy úr, a Lud már ott ragyogott a vitézségi 
ka Akadémia parancsnoka megé .' _ ....... __ .- Karcsinak a mellén. A két ki-
kezett. Az ' ünnepség kezdetét vet. a Ludovika parancsno-
te. Elhangzott az ünnepi >beszéd. maga mellé állította s paran-
Majd az Akadémia parancsnoka adott a díszmenetre. A ,Ludo-
felolvasta a Legfelsöbb Hadúr kéz. 
iratát; "A Kormányzó Úr Öfömél· 

Részletlek a torontói csendőr múzeumból 
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vikás századok egymásután vo
nultak el a díszemelvény elött. A 
zöld p.ázsit ·csak úgy döngött a l~ 
pések .alatt. A szuronyok csillog
tak, a kardok villantak 's a roham
sisakos fejek pedig úgy vetödtek 
a díszemelvény felé, mintha dró
ton rántották :volna. 

A csendör osztály teljes szívvel 
és lélekkel csinálta végig ezt a 
díszmenetet. Mindegyikünknek fe
szült a melle a boldogságtól és a 
büszkeségtöl ragyogott az arca. 

Felejthetetlen nap volt mind
nyájunk számára ludovikás éle
tünkben. A teljes Ludovika Aka
démia tisztelgett és d,íszelgett egy 
hös csendör'hadapród elött. 

Nyugaton, 1968. aug. 20. 
vitéz baranchi Tamáska Endre szds 
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FELHfV ÁS! 
Csendőr Bajtársak! 

24% évvel ezelőtt az ut l ó . 
benetes üzenetet továbbíto~t s a :~gyarOrSZá~l csendőrnapon egy döb. 
rendelt 3000 csendőrből az gyar r~d~.ó. A Budapest védelmére 
utolsó üzenetét. Már hetek U~~lsó 200 a zkorulzárt .~irályi várból k üldte 

.. a nem vo t kenyeruk napok ót . 
sem, uzenetük szerint életükkelleszámoltak d " a v lzük 
doltak. Egyetlen hozzánk intézett ké é.. . , e megadasra nem gOn. 
gondoskodjatok!" _ . r suk ez volt: - "Családjainkr61 

Aztán a rádió elnémult soha to··bbé 
d - ' meg se szólalt a 200 

csen or sorsa beteljesedett! Csatlakoztak ' . _.. ut1ols6 
csendőr bajtárshoz. Csontjaik t a már megdzcsoult 2800 
részein jeltelen sirokban. mos ott rJorladnak Budapest különbözö 

Többezer csendőr bajtársunk pihen mé a ' , 
19, kiket csendőr szolgálatuk vezén eIt! Karpatoktól a. Semmerine. 
sorsuk taszított a sírba Mikor mé yf harcba és tragzkus magyar 

. g egyverrel védték a magyar jusst, 

Az ügyvezető elnökre váró 

postamennyiség a MKCSBK 

pontban, csak 15 levél 

napi. 1/11 
köz- ";,: , 

A MKCSBK központ dokumentum 
és iratTtára 
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_ .... "'''~ .. tűzhelyeket, a családok és a nők becsületét, a harc már el
és minden küzdelem hiábavaló volt. Ezt ők tudták, mégis életük

leszámoltak és harcoltak az utolsó töltényig, utolsó leheletükig ..• 

Mert ezt követelte tőlük magyar vérük, csendőr becsületük és az a 
hogyha ők el is esnek, utolsó kérésükhöz híven mi, az életben

... . __ ~,rl"H·~ gondoskodunk családjaikról. Harcoltak, szenvedtek, nélkü
_~~L~'''. hősi halált haltak, hogy nekünk időnk legyen csomagolni, éle

nyugatra menteni, de nem azért, hogy az ausztrál, vagy kanadai 
fellendítsük, hanem hogy segítsük felépíteni a jövő Magyar-

Harcoltak és elestek abban a tudatban, hogyha ők az életükkel biz
,sít:otl~a~ a mi szabadságunkat, mi csendőr becsülettel gondoskodunk 
ő családjaikról! Milyen kicsi az ő természetes kérelmük ahoz az áldo

képest, amit ők hoztak értünk! ... És mit tettünk mi? 
Bajtárs, nézz a lelkedbe és kérdezd meg magadtól, megtetted e azt, 

elesett Bajtársaid kértek? 
Fordítsunk egyet a kérdésen és képzeljük el, hogyha a szolgálati pa

bennünket rendelt volna a harcba, mi véreztünk volna, a mi 
.. nrlJ 1I,,,,r.l porladnának most a jeltelen sírokban, míg ők, akik az éle

nekünk köszönhet ik, most nyugaton élnék világukat, akiketi a 
kegyeibe vett, fényűzően, gondtalanul dúskálnának a jólétben . .. 

mi özvegyeink és árváink pedig a vasf üggöny mögött tengetnék sa
sivár rabszolgaéletüket! 

Részletek a Bajtársi Levél 

szerkesztőségéből 
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Hogy esne ,ez Neked Bajtársam? Úgy gondolom, ezzel a 
megadtam a feleletet annak az ausztráliai Bajtársamnak, aki néhált) 
évvel ezelőtt, mikor a karácsonyi segítőakció közeledtekor kis hozzQ• 
járulást kértem, kérges szívvel ezt kérdezte: - "Hát, mikor én szüköl. 
ködt~, rajtam ki segített?" -

Bajtársam, gondolj a hősi hctmvakra, a koponyák Rád meredő vádló 
szemürege ire és lásd be, hogyha azok nem álltak volna a vártán, akkor 
Te most nem volnál itt! Nem élhetnéd viszonylagos, gondtalan életedet 
és képzeletedre bízom, hogy kitaláld, Bajtársaid hősi kiállása nélkűl 
mi lett volna Veled? 

Ki segített rajtunk, mikor mi szükölködtünk? Ezeknek a félistenek. 
nek köszönhetjük, hogy egyáltalán még létezhetünk ! ! ! 

Jól tudom, hogy az összeomlást követő zavaros években egyikünk 
élete, szabadsága se volt biztonságban és bizony sokszor egy falat k 
nyerünk se volt, de azóta 24 év telt el, azóta megjavultak az állapotc
azóta többé-kevésbbé mindannyian révbe jutottunk, biztosítottuk jele. 
nünket, jövőnket és minden nap terített asztlal vár bennünket. 

Ha eddig nem gondoltál arra, hogy mivel tartozol halott Bajtársaid. 
nak és elhanyagolt családjaiknak, most jusson eszedbe, hogy adós vagy 
nekik! Ha ezer évig élsz is, akkor sem tudod l,etörleszteni azt1 az adós· 
ságot, amivel tartozol nekik! ! ! 

Mindezt azért írom, mert központi vezetőségünk körlevélben kérte 
_fel a MKCSBK csoportjait és szórványait, hogy a karácsonyi segítőak· 

dóra fejenkint ötJ dollárt adianak és csendőrlapunk költségeinek fede· 
zésére ugyanannyit. 

Ne gondold, hogy sok ez! Most ez a tíz dollár egy évben még egy 
nyugdíjasnak sem lehet sok! Ez a legkevesebb, amit Testületed emlé
kének és a rászoru ló knak megtehetsz! Ha büszke vagy csendőr multad
ra, ne habozz megadni ezt a minimumot! 

A tőkés országokban mindenkinek megvan a maga pénzügyi prog
ramja, terve és költségvetése, ne hagyd ki költségvetésedből ezt a mi 
nimális összeget! Ne forduljon többé elő, hogy csendőr ezredes és fő 
törzsőrmester Bajtársaink özvegyei önkezükkel vessenek véget életük
nek! Az óhaza nyomora, az új rendszer k itaszítottsága ne kergesse a 
pusztulásba őket! 

Ottlhon nem volt szégyenleni valónk, itt se legyen! Otthon lOO%-ig 
teljesítettük utasításainkban előírt kötelességeinket, teljesítsük tehát 
hazánkon kívül is iratlan, de magyar vérünk és becsületes csendőr
multunk által követelt kötelességeinket utolsó leheletünkig Híven
Becsülettel-Vitézül! 

ANl1ALFFY PÁL őrg'J 

8 

vitéz Karsay alezredes · · · 
(Bánatos monológ) 

K BaJ'társ Te már bevonultál 
arsay . k' 

Oda, ahová mi is követnl fogun . 
A Hadurnál, ha jelentkeztél, , 
Jelentsd, hogy bizony sok a panaszunk. 

Ellenünk fordult a félvilág, .. 
A Téged tagadók birják a f~ldet, 

ed száma vészesen csokken 

~e:~tgyunk egy szálig, ha nem segítesz! 

U ' A földön nagy tüzek égnek, 
ram. , ., 'k é el 

Hitetlenek szit ják s öntozl. v rr , 
De a véráldozat nem a Tled. , 
És nem Neked szól a győzelml ének. 

Te meghaltál!", igy tanítják! 
Csak az anyag lehet egyedül ur, 
Nincsen Fiú, nincsen Szentlélek, H du'" 
Nincsen menyország s Te sem vagy a ' 

Egy maroknyi nemzet még él, 
Erős hittel hiszi, hogy Te vagy az Isten, 
Könnye vérével egybefoly s 
Csak egyedül harcol Érted itt lenn! 

Nem kérünk sokat Tőled Uram, . 
Csak országunkat és népét add VlSSza, 
Hogy kik még nevedet félik 
Legyen meg nekik Isten akarata! 

BODÓ ANTAL Őrm. 
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CIGÁNYOK 
Késő novemberben m'd--

től I ' I on a nap utolsó sugaraival búcsúzott a f" 
, e gémberedett fázós tagjainkat melegített""k' old, 

~:s:~;to: :a~~~~~~~Ó~;t~::~a~~~ke;:~~ i:á~as~t?trel I~~~~~~~e:.á~ 
dozott csendőr ruhát viseltük.' ennun et. Még a szaka. 

Magam elé meredve néztem a földet mid-- . 
tem figyelmes CigányokI Ök' é ' on zaJos tarka csapatra let ' . . IS szre vettek be .. k . 
rabb kifejezésekkel kiabáltak be hozzá . . . ~un et és a legtrágá. 
lett ezs nektek!?" nk. "Bldos kakastollasok! Rel. 

Ismertem névszerint valamennyit. Köztük volt .hank ." . 
egész megye így nevezte ezt a vén, boszorkányt.' a ném IS. Az 

Kárpátaljai emlék ' cse d - " -
. n orJaror a Hangya Szövetkezet boltja előtt 

évvel előbb egyik bajtársammal haladtam az osztályparancsnok
Előttünk sietett Aranka néni is. Közeledtünk a virágüzlet felé. 
ez a vén boszorkány, hirtelen felemelte az egyik reklám koszorút, 

'" már iszkolt is. Mi utána, elkaptuk és koszorúval együtt bevittük az 
ályparancsnokságra. A bejáratnál találkoztunk a felejthetetlen em"O vitéz Pászthóy Ernő alezredes úrral. 

"Na te vén boszorkány! Te! Város szégyene! Megint mit loptál? Ko-
_ _ ._· ... ·r' Kérdezte az alezredes úr. 

"Miltóságos Tábornok Úr! Vákujjak meg, ha nem igázs! A kosorú ki 
dobva az ajtó elé!" Védekezett a banya. Midőn azonban látta, hogya 

be van bizonyítva, próbálta az alezredes urat megengesztelni: "Mil
.-,<11:::\"" Tábornok Ur! Ön is érző ember, gondujja el, hogy szegény apjuk 

van a temetőben, itt a halottak napja és nincs kosorú a sírján. Rítt 
lJIPellkel:rl, mikor rá gondútam, ezsirt vittem eL" 

nénit a rendőrségnek adtuk át. 
háború után nagy hangjuk lett a cigányoknak. A közélet minden 
-J-.---- meglehetett találni őket. 

városban a lopások, betörések mindannaposak lettek. A rendőrség 
tehetetlen volt. Rendőri felügyelet alatt voltam, midőn a sors 
összehozott Aranka nénivel és leányával a Sánta Gizával. Már 
volt nappal kimennem az utcára, nem tudtam betelni a gondo-

, hogy emberek között lehetek ismét! 
vettem, lámpaoszlopnak támaszkodva olvastam. Néha felpil
Ezt csak megszokásból tettem. 
csak látom, hogy Aranka néni a Sánta Gizával a túloldal on a 

üzlet elütt áll. Jól láttam azt is, hogy az üzletben egy vevő és az 
tartózkodott csak. Aranka néni és a bicegő Giza többször le és 

m",nt-".Lr az üzlet előtt, de mindíg benéztek. Na ezek készülnek vala
! Gondoltam. Tényleg! Kivárták a kedvező pillanatot, a nyitott ajtón 

!'""'JJL<:::"" és alsó szoknyájukon levő zsákszerű zsebbe tüntettek el min
Húst, szalonnát, kolbászt. 

az üzlet felé, közben segítségért kiáltottam. Tanukra volt 
~n.",C;J:~C;U, l. Megálltam az ajtóban és a menekülni akaró két cigányasz

feltartóztattam. Pillanatok alatt óriási népcsődület állott az üzlet 
Az elkeseredett nép ajkáról fenyegető kiáltások hangzottak el: 

"Agyon kell verni az ilyen férgeket!" 
néni és Giza megismertek. Dühtői és csodálkozástól eltorzult 

néztek reám. Aranka néni ráncos boszorkány száját artikulátlan 
hagyták el, de a tört szavakból az értelmet meg lehetett érteni. 

"Irmester Ur! Hogy magukat az Isten nem tudta halomra deg-

közben a hangulat mindíg fenyegetőbbé vált a tömegben. Erre már 
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:~g;~~~:!~t ~ ~~r~~~;~' S~~aesGt~r ;Ur!, az Istenért! Ne hagyjon bántalij 
Iza. 

"A két tolvajt bevisszük a rend-- é h .. 
rendörrel!" _ Szóltam a t"" h ors gre,. a kozben nem találkozunk 

- .. omeg ez. SzavaImra csend lett 
Epuletes látványt nyújtott amid ön a d-- . .. . 

néppel együtt kisérte a két '. á ren on felugyeletes csendör a 
.. cIg nyasszonyt. 

Kozeledtünk a rendörsé é "1 f g pu ete elé. Géppisztolyos rendörök roh an. 

Történelmi értékű haz . l l -l 
1910 dec 20 án ?~ eve ezo ap: a lapot írta Szarka Mihály csendőr 
kivándor~lt b-át'· ~eger ezett K~nadába Brantford-ra 1911. jan. 9-én a 
hez A képen S YJakhoz. A dlevelezolap a leányától kerüln a BaJ'társi Levé/-

. zar a csen - - . - - -
re a nemesvidi őrs körleté~~s (~a~ortarsa egy bilinc~elést hajtanak vég-
fogott gyanúsítotton Szark n:ogy v_my egy buncselekményért e/
parancsnok vo IV.. Száletett 1~;;~bndor ~SOb~ thtts rendfokozatban őrs
Csönge közsé b an, e uny t 80 éves korában 1966-ban 
1945 után m' gd en, Vas v~-ben. A Testületnél 1908-tól 1936-ig szolgá/t. 

ban. Lesz~~::~~~~l!ell:t:l~élk~l t:ngődött a bolsevista paradicsom
ma a as koszonetünk e történelmi emlékért! 

i2 

elö a kapun, nem tudták elképzelni, mit akar a hangosan fenyegetöző 
_eg. 
;A. két cigányasszony és én ott álltunk a bűnügyi osztályt vezetö szá

_os asztalánál. Röviden vázoltam a tényállást, néhány tanú is bejött, 
,tolvajok azonban tagadtak. "Csendöri rágalom az egész!" Ilyen és ha
JáIlIó "piszkos csendör" szavakkal védekeztek. 
~ százados tárgyilagos volt, a szemtelen tagadásra méregbe jött. Fel

rtt az asztaltól, kezei ökölbe szorultak, azt hittem szájon veri a két 
bert. 

1Il' .... Av."~uánk ne merjen nyúlni! Mi sábád mágyárok vagyunk!" Kiáltotta 
_ ...... ~ néni. A százados elcsendesedett, majd felém fordulva halkan a 

mondotta: "Ezekkel csak ti tudtatok bánnil" 
százados elismeréssel adózott az új társadalom kitaszított jának, a 

felügyeletes csendömek. 
a helyzetet, már megszólalhattam. A kérdéseket egymás után 

adtam fel a tolvajoknak: "Tehát beismerik, hogy alsó szoknyájukra 
zsákokba tették a húsárút?" 

;Oe az inas adta nekünk! Ezzel fizetett szerelmi találkozásaim
Válaszolt a Giza. 

helyszínre mentünk ki. A százados kérte, menjek velünk: "Pajtás, 
, ha Te is ott leszel!" 

két cigányasszonyt külön választanil" - Adtam ki a rendelkezést. 
üzlethelyiségben álltunk. A helyiségnek négy ajtaja: utcára, udvar-

lakás folyosójára és raktárba nyiltak. 
ajtón jött be az inas?" Kérdeztem Aranka nénitöl. Az udvari 

mutatott. "Elvezetni!" - Mondottam. 
Giza egy másik rendörrel. "Melyik ajtón jött be az inas?" 

feléje. 
lakás folyosójára mutatott. 
két tolvajt a rendörség letartóztatta. A szegény holtra rémült inas 

1955-ben láttam Aranka nénit. Semmit nem változott. Olyan 
ahogyan évtizedekkel elöbb megismertem - ráncosképü, fogatlan, 

vén boszorkány. Csendesen pipázott országúti putrija elött. 
hogy "sábád mágyár!" 

történetnek volt még más erkölcsi hatása is. Ha a századossal ta
nem tudtam köszönésben megelözni. Sokszor ismeretlen ren

hangtalanul, tisztelegve köszöntek nekem, a rendöri felügyeletes 

Nagy János őrm 
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Kaptuk a következő levelet: 

"Idömilliomos lévén, majdnem hetente elöveszem a régebbi Bajtársi 
Leveleket, melyeket "összekötö kapocs" -nak neveztem el. Az új B.L,. 
ekben, mikor azokhoz az oldalakhoz érkeztem, ahol a szerkesztö Pénz. 
beli segítséget kér és bocsánat a kifejezésért, könyörög és szinte kOl. 
dul, ilyenkor a szégyenpír önti el az arcomat! Örökké vallom és álii. 
tom: szégyeljék magukat, akiket illet! Van-e ezekben a bajtársakban 
csak egy parányi bajtársi érzés és hazaszeretet, akik hallani se akar. 
nak arról, hogy néhány dollárral, vagy márkával ök is hozzájáruljanak 
a B.L. szerkesztésével és kiadásával járó költségek fedezéséhez? Sze
rintem nincs! 

Nincsen pedig azért, mert kezdik elfelejteni, vagy már el is felejt t 

ték, hogy az emigrációba szorult volt m. kir. Csendörség tagjai, tán 
már tudni se akarnak felöle a befogadó új hazában élvezett szabadság 
és jólét következtében. Az ilyen kérgesszívű bajtársak azt hiszik, hogy 
a B.L.-t valami szenteltvizfélével is elö lehet állítani? És még azt is el· 
várják, hogy a posta ingyen szállitsa a lakásukra? 

A kegyetlen sors következtében szétszóródtunk ezen a földnek ne· 
vezett tengerkoszorúzta sárgolyóbison! Örök hála a Mindenhatónak, 
hogy véleményem szerint a kivándorolt bajtársaimnak 80-85 % -a idö· 
ben és szerencsésen révbe ért. Köztük szép számmal élnek olyanok, 
akik szerencséjükkel párosult szorgalmuk, példás családi állapotuk kö
vetkeztében gondtalan életet biztosított számukra a sors mind Európá
ban, mind tengerentúlon. Sajnos, közülük is vannak egyesek - akinek 
nem inge, ne vegye magára - akik habzsolva olvassák a B.L.-t, de arra 
még egy centet, egy pfenniget se fizettek! Vissza nem küldték a szer
kesztöségnek, még élet jelet se adtak! Hogy élnek, azt onnan tudják a 
szerkesztöségben, hogyakipostázott B.L.-ek nem jöttek vissza! Sz 
rintem az ilyen magatartás kimeríti az "ingyenellátás" fogalmát! Szin' 
te hallom, hogy erre az igazságomra sokan kiabálják felém: - "Bugris 

paraszt!" - Én pedig a következ öket kiáltom vissza nekik: - "önök 
az új hazájukban is épp oly gerinctelenek, mint otthon voltak!" 

Bajtársaimnak 15-20%-a kivételt képez, a rokkantak és betegek, Ilye
nektöl a szerkesztöség sem kíván semmit, Ez így is van rendjén. 

A somogyi közmondás azt hirdeti: - "Ahol nincs, ott az Isten se 
adhat." - De a szerencsés jólétben élö bajtársak, akik igenis tudnának 
adni s mégis elmulasztják, azokról önkéntelenül igen gyenge véleménY' 
nyel vagyok. 

· 14 

kik nem ismernek, elmondom, hogy 1963 óta fizikailag 
.m.o,,;t.VJ!UlC;Ln, rokkant vagyok, egyedül élek, családom B';ldapesten, 

éves vagyok. Mé~i~ mell~kelte~!~~Ö~n~::i :::!~s~:;m3 ~:~~!~ 
1969-es $5.00 elofizetést. (196 b 31 é $547 összeget szá-

B L jelzésű dobozba, decem er - n . 
e~ "B U É K minden Bajtársamnak! Áldja meg az Isten a 

ossze. . . . . ká' k legyen Isten 
szerkesztöjét és segítötársait, önzetlen mun lU on 

, 1969. január 14. 

KOVÁCS GYÖRGY, II. szkv. szv. fötörm" 

HIVEN BECSOLETIIiL VITEZOl 

MINDHALÁLIG! 
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Szent István lett a védőszented ! 
Ereidben más vér keveredett, 
de azt a csöpp magyar vért 
nem hagyom elv.eszni. 
Magyar nagymamának 
csak Istvánkája lehet 
így foglak én Téged ' 
míg élek nevezni. 

Steven lettél kicsim itt 
ez idegen világban 
s ha majd mesélgetni fogok 
a meghitt homályban 
s ha majd megkérdezel egyszer: 
miért ~~vsz "gramma" Istvánkának engem? 
Az a konnycsepp, mi ráhull fejecskédre 
az les,z a felelet, válasz énhelyettlem. ' 

A.bb~n meg fogod érezni, hogy 
dlcs~: szép lehet magyarnak lenni, 
ha konnyet sajtol az aggódás, 
hogy el fogunk talán veszteni. 

ne bizom és remélek, 
magyar édesapád szívében 
a vér nem válik vizzé 
Istvánka leszel Te minekünk 
bár Stevenn.ek hívnak 
új hazánk kedvéé' ! 

De ha egyszer mégis 
föltárul a Kárpátok övezete 
szépséges igazi hazánk, 
védőszente~ Szent István Király 
haza vezérlz Istvánkának maradt 
auszttrál kis fiát, haséges fiát. 

És az az öt kis "Steven" 
ki együtt látott itt most 
nap világo t Veled: 
véretekben föl-fölbuzog majd 
az ősi napkelet. 

NEMESMONOSTORY JENŐNÉ 

HíREI(, I~ÖZtEMÉNYEI(, 
SZERI(ESZTŐI ÜZENETEI( 

MKCSBK kanadai csoportjai 
évvel ezelőtt nagyobbsza

bajtársi találkozó t rendeztek, 
1954-ben Wellandon, a má-
1955-ben Hamilton határá

A MKCSBK vezetőség 1970 
ismét tervez egy na

szabású MKCSBK világtalál
az összeomlás és hazátlan-

25 éves évfordulóján. (A talál
előkészületi munkái megin

a világtalálkozót a kanadai 
Erie város határában rendez

Tóth Imre őrm bajtársunk mo
és 35 holdas farmján az 

határon. Mint 
és 1955-ben történt, a ta
szeretnénk nagylétszámú 

kört látni, Buffalóból, New 
Clevelandból és Észak

távoli városaiból, köztük 
csoport jainktól is. 1954-

a clevelandi MKCSBK vagy 15 
val érkezett és 55 csen

bajtárs volt jelen, New IYork-
3 gépkocsi 15 lelkes bajtársat 

A kanadaiakkal együtt 150-
Igéretet kaptunk, hogy 

Németországból és Angliából 
látogatóink. Tájékozta

idejében kiküldjük! 

I. 
U"::;,"UlJln. szerint az emigráns 
nemzethű szervezetek vi-

lágviszonylatban hatalmas arányú 
megmozdulást terveznek 1970 ta
vaszán, a szégyenletes trianoni bé
ke, hazánk tönkretételének 50-ik 
évfordulóján. A megmozdulás a 
nyugati kormányok felé memoran
dumokkal, a szégyenbéke tragikus 
hibáinak feltárásával fog végbe
menni. A memorandum ok fel fog
ják hívni a nyugatiak figyeImét 
azokra a súlyos és végzetes lépé
sekre, melyek hazánk megcsonkí
tásával az európai egyensuly fel
borulásához, 1945 után pedig a vi
lágegyensuly felborulásához veze
tett. A MKCSBK világviszonylat
ban teljes erkölcsi és anyagi segít
ségével fog résztvenni ezekben a 
megmozdulásokban és szülőföl
dünk érdekében létfontosságú 
szervezkedésben csoport jaink és 
szórványaink is vegyék ki részü
ket! 

• 
A MKCSBK vezetőség a vezető

ségen belül egy új szervet létesí
tett: a "külügyi megbizott" őrhe
lyet állította fel. A külügyi meg
bizott kovási Bretán Sándor szd s 
lett, ki beszéli az összes nyugati 
nyelveket, de jól bírja a szláv nyel
veket is. Oroszul hosszú hadifog
sága idején tanult meg. Feladata 
az összes magyar és nyugati új
ságok hireinek figyelemmel kíséré-
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se, magyar és csendör vonatkozás
ban pedig a vezetöséggel egyetér
tésben szükségszerinti azonnali 
beavatkozás. A multban ezt a fel
adatot az ügyvezetö elnök látta el. 
Bretán bajtársunknak jó munkát 
kivánunk nehéz és fáradtságos fel
adata teljesítéséhez! 

• 
A "Kanadai Magyarság" toron

tói újság tavaszi rejtvénypályáza
tán szinte az összes pénzjutalma
kat csendör bajtársaink nyerték! 
Szívböl gratulálunk Seregélyes 
Márton fötörm és Oláh Pál fötörm 
bajtársainknak, kik elvitték az el
sö és második díjat ($100, $50), 
évi elöfizetést nyert Gál József 
fötörm, könyvjutalmat Pásztor Bé
la fötörm bajtársunk. Lapunk, a 
Bajtársi Levél nyomdája Hamilton, 
Montreál és New lYork körzetében 
szerencsés "aratáshoz" juttatta 
bajtársainkat. 

'. 
A torontói csendörbálon 1969 

februárjában résztvett családostul 
Kiss Károly amerikai százados, ki 
Hammond, Indiánából érkezett 
gépkocsin. Captain Kish még a má
sodik világháború után, Németor
szágban segített sokat a menekült 
magyarokon, köztük csendör baj
társainkon. A bálon jól érezték ma
gukat s mi büszkén könyveltük el 
egy derék, fajtáját mindíg segítö 
amerikai tiszt jelenlétét. Captain 
Kish Amerikában született, de ma-
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gyarul kifogástalanul beszél. Lás. 
suk öket máskor is! 

'. 
Kubicza Kázmér vk. ezredes, a 

MHBK volt kanadai föcsoportve. 
zetöje a MHBK koszorús jelvénYét 
adományozta 1968-ban három Wel. 
landi csendör bajtársunknak, a 
bajtársi életben felmutatott kiVáló 
magatartásuk elismeréseként. Má. 
té János v. törm, KöIimendy János 
örm és Kolozsváry Zsigmond szakv 
Bajtársainknak szívböl gratulál 
MKCSBK központ! 

'. 
A MKCSBK központ 1969 csen. 

dörnapjára újabb nyolc érettségi· 
zett, vagy egyetemet végzett csen· 
dör gyermekhez juttatta el a régi 
magyar, Körmöcbányán vert 10 
koronás aranyat, külföldön felmu· 
tatott kiváló helytállásuk elismeré
seképpen. 

'. 
vitéz Záray Emil vörgy, a volt 

hüvösvólgyi Műszaki ,Akadé . D 
(Ludovika II.) utolsó parancsnok 
egy nagyméretű, színes, Magyar
ország dombormű hegy és vizrajzi 
térképével lepte meg a MKCSBJ{ 
központot. iUgyancsak ö küldte azt 
a meghatóan szép keskenyfihnet is, 
melyet a torontói csendör vacsorán 
vetítettünk le, melyet a Horthy 
kormányzat propagandafilrnkéIlt 

juttatott Belgiumba a harmincaS 

A film végigvezetett a 
történelem különbözö sza
és sokaknál feltépte a hon-

sebeit is! Vezérörnagy úr kö-

'. 
torontói "Forum Books" cég 

megszerezte a ré
Monarchia egyik 'leghiresebb ez

-",.,u.~n, a 82-es "Vasszékely" gya
~eZI'ea történetének vaskos köny

A könyvet meghatódva olvas-
Az ezred háromszor semmi
meg az elsö világháborúban, 

1\~meJgkE~m,én~fet)b harcokban: Volhi
a Bruszilov offenziva meg-

.uUl;)Gln.'Ul, 1916-ban, az áruló ro-
csapatok visszaverésekor és 
1918-ban, az olasz iDolomi

az összeomláskor. ,Az ez
több csendör szolgált pá

elött, köztük az arany vitéz-
érmes vitéz Geröffy Géza alez 

Igen sok csendőr bajtársunk 
vasszékely szülőktől. 

'. 
Gyldenfalk tb. csendőr baj

elküldte iDániából a két 
közt készült "Igazságot 

19y'ar<)rSzáJ~mlk' című propagan
angolnyelvü példányát a 
for Hungary" -t. Megha

olvastuk, mily erőfeszítése-
tett annak idején a Horthy kor-

szülőhazánkat ért igazságta
jóvátételéért. A könyv 

szép kiáIlítású, ragyogó képe
térképeket közől, bő statiszti-

kával világítja meg a nyugatiak er
kölcstelen butaságait, amit az eu
rópai egyensúly felborításával, 
Nagyrománia, Jugoszlávia és Cseh
szlovákia műálIamainak megalko
tásával végeztek. A fentieket mind 
felhasználjuk a trianonellenes til
takozásainknál. 

• 
Egy Kaliforniában élő százados 

bajtárs unk, megcsömörölve a feke
ték hosszú garázdálkodásai miatt, 
egy tervet dolgozott ki, hogy le
het megelőzni a négerek atrocitá
sait . Az utca blokk-ok védelméről 
van szó, a háztömbök egymásba 
kapcsolódnak és így a fehér ne
gyed védeni képes magát. Ezt a 
feketék megneszelték s azóta nem 
is volt baj. 'A védelmi tervezet öt
letét ma már jóformán egész Ame
rika területén különféle név alatt 
át is vették. lA megszervezett fe
hér lakosság így nyugodtan él és 
pihen éjszakánkint. Dr. H. E. szds 
Bajtársunknak szívből gratulálunk, 
újabb dicsőséget szerzett a csendőr 
névnek! 

• 
A vezetőség ügyvezető elnőke 

résztvett Torontóban a szabadság
harcos világszövetség ünnepi va
csoráin 1969. március 15-én és má
jus 31-én. Alkalma nyil ott beszél
getni a nagy magyar emigráns po
litikusokkal és vezetökkel. 

Dálnoki Veress Lajos vezds úr, 
a kijvetkező üzenetet küldte az 
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emigráns csendöröknek: - "Ma
radjatok továbbra is csendörökl 
Ezalatt azt értem, hogy le a kala
pot. ahogy Ti dolgoztok idekint. 
Dolgozom a II. világháború törté
netén, ebben a könyvben külön fe
jezetet adtam a m. kir. Csendör
ségnek. Világháborús magatartá
sotok is példás voltl" 

Dr. Eckhardt Tibor pedig a kö
vetkezöket üzente: - "Vezessen 
haza Benneteket az Uristenl Saj
nos, én nem tudok Veletek menni, 
az én idöm lejárt." 

Idös, de mégis aktív és eredmé
nyes magyar vezetöknek további 
jó egészséget kivánnak az emig
ráns csendörökl 

• 
Szívböl gratulálunk Körmendy 

János örm bajtársunk Margaret 
feleségének, ki a minneapolisi ipar
művészeti szakiskola levelezö ta
gozatán (Minnesota, (USA) okleve
let nyert. Margaret festményeiben, 
rajzaiban már sokszor gyönyör
ködtünk WelIandon. Alpesi fest
ményei különös östehetséget árul
nak el. 

• 

Az amerikai republikánus párt 
Washington ban a nemzetiségi osz
tály igazgatói poszt jára Pásztor 
László szabadságharcos vegyész
mérnököt nevezte ki. Pásztor 
László csendörbarát, a Bajtársi Le
vél régi olvasója, hosszú börtönévei 
során a csendöröket is megi$lerte. 
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Nixon elnök környezetében fOly. 
tat.ott fontos és életbevágó mUn. 
káJához sok szerencsét kiván unk ! 

• 
A Magyar Cserkész Szövetsé 

1969 nyarán július 5 és augusztu
g 

2 közt ismét megrendezi a tavalYi~ 
hoz hasonló iskolatábort a Sik Sán. 
dor cserkészparkban Fillmore 
N.Y. USA-ban. Az érdeklödök ír: 
janak: Rev. Köváry Lajos, Cela. 
sanctius School, 167 Windsor Ave 
BUF~ALO, N.Y., USA. 1420 ., 
Küldjünk el minden csendör gYI 
meket! 

• 
Sárosy Tibor, 22 éves újameri. 

kás magyar fiú a Vietnámban hősi 
halált halt bátyja: Sárosy István 
tengerészgyalogos emlékére egy 
német BMW motorkerékpáron 
megjavította a transzkontinentális 
rekordot New York és Los Angeles 
között. A 4323 km-es utat állandó
an hajtva, pihenés és alvás nélkül 
45 óra 41 perc alatt tette meg. Tel
jesítményét a világlapok méItat
ták. A gyalogló rekord után (vitéz 
Serényi István) most a miénk a m 
torkerékpáros rekord is! Sárosy T 
bornak szívböl küldik elismerésü
ket az emigráns csendörök! 

• 
vitéz Duska László vb. szds, a 

kanadai Széchenyi Társaság alapí
tója, a MHBK h. vezetöje Calga-

Torontóba utazott és a to
egyetem illetékeseivel meg

és elintézte a magyar 
felállítását. Az egyetem 

. on[)an $10.000.00 összeget kér a 
_ :nS2:eK felálIítási költségeire a to

magyarságtól, a költségeket 
B sö!JID az egyetem fedezi. A fenti 

elöteremtésében részt
_ iSzrleK a torontói csendör bajtár-

o. 

A Kanadai Magyarok Szövetsége 
életrehívott "Magyar Kultúr
is a magyar iskolákat, a ma

egyetemi tanszéket szolgálja. 
torontói csoportunk ezévben 

összeget szavazott meg e 

• 
németországi Hildesheimböl 

a következö levelet: -;
elvesztése óta betegeske

újabban vesebajjal is kinló-
Fövényesi Jóska is beteg volt. 

János kömüvesként dolgo
Gál is jól van már, ö a májá-

volt kórházban. Szászi, Illés és 
sokat dolgoznak, szegény 

sokat szenved, évente beviszik 
tüdöszanatóriumba. Isten áldja 

a vezetöséget a 10 dolláros 
hogy ezt tovább 

sák a rászorulókért. Bó
Gábor sorcsö szakv." 

'. 
Calgaryi csoportvezetöink írta 

ban a következöket: - "Cso-

portunk nem túlnagy létszámban, 
de gyüléseinken a bajtársak 90%-a 
megjelenik, a bajtársi élet aktív
nak mondható, csoportunk él és 
működik. A calgary-i magyarság 
körében - dicsekvés nélkül állít
hatom - nagy megbecsülésben és 
tiszteletben állunk. Ha rendezünk 
valamit, a probléma az, hogy túl 
sokan akarnak jönni és nem férünk 
el a teremben. Egy évben két ren
dezvényt csinálunk: összel egy tea
estet februárban a csendörnapot. 
Ezenkívül nyáron egy közös pikni
ket a MHBK-val". - Szívböl gra
tulálunk derék Calgary-i Bajtár
sainknakl Az ügyv. is ezt látta. 

• 
A MKCSBK vezetöség tisztelet

beli csendörré avatta 1969 csendör
napján a következöket: Bodnár, 
Gábort, a Magyar Cserkész Szö
vetség ügyvezetö elnökét, Noel 
Péter okI. mérnököt, az ed,montoni 
magyar katonarádió bemondóját , 
Eszes Mátyás pc. fhdgy-ot, a mil
waukeei bajtársak igaz barátját , 
Németh Géza t. zls-t, a valenciai 
bajtársaink barátját, végül Spa
lovszky Mihályt, a montreáli rk. 
egyházközség világi elnökét. Sze
retettel . köszöntjük öket soraink
ban! 

o. 

A MKCSBK vezetöség 1969 
csendörnapján elismerö okiratát 
adományozta a következ öknek, a 
MKCSBK-ért végzett munkájuk 
elismeréseképpen: Bodnár Gábor 
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tb. hdp. örm, Noel Péter tb. csö, 
Eszes Mátyás tb. fhdgy, Németh 
Géza tb. zls, Koltai Imre önn. 
Sashalmi Imre önn, Szeberényi Já
nos örtn. Bajtársainknak. 

• 
A MKCSBK vezetöség a Csen

dör áldozatkészség Emléklapját 
adományozta 1969. csendörnapján, 
a MKCSBK-nak felajánlott nagy
összegű támogatásuk elismerése
képpen: Urbin János szakv, Bata 
József örm, Andróczi Ferenc M.Sc. 
önn, Ragó János önn, Várhalmos 
György fötőnn. Bajtársainknak. 

ifj. Székely Ákos PS százados, 
Székely Ákos vk.szds fia Vietnam
ban hösi halált halt. Lelkiüdvéért 
mondott szentmisén milwaukeei 
csendör bajtársaink teljes létszám
mal vettek részt. 

• 
A chilei "magyar" követség ün

nepélyt rendezett, melyre /meghív
ta a santiágói chilei elökelösége
ket is. A chilei nemzeti párt elnöke 
a meghívót visszaküldte azzal a 
megjegyzéssel, hogy ö csak az ön
álló és szabad Magyarországot is
meri el. Köszönjük chilei derék Baj
társaink felvilágosító munkáját! 

• 
Vasfüggönymenti tudósítónk je

lenti: A tél Karácsonykor köszön-
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tött be félméteres hóval és 20C folt 
hideggel. Magyarországon vasUij 
szerencsétlenség következtében 4, 
iskolásgyerek életét vesztette. 'Pec 
28-án Budapeströl három autóbusz: 
szal turisták érkeztek Ausztriába 
honnan 28-an nem tértek viSSza ~ 
"földi paradicsomba". Zergényi Ti. 
bor és három vasutas kollégája te. 
hervonaton Burgenlandba érkez. 
tek. Zergényi fűtö szabadulni akart 
és a visszatérö mozgó vonatról le. 
ugrott, a közeli ház udvarára fu
tott és "Hilfe" szavakkal segítsé_ 
get kért. A mozdonyvezetö, Major 
László megállította a vonatot 
társaival a menekülö után szalad
tak, Zergényit megfogták és esz
méletlenre verték, majd feldobták 
a mozdony ra és tovább haladtak a 
magyar határ felé. Zergényi magá
hoz tért és ujból leugrott a vonat
ról. Major mozdonyvezető a vona
tot ismét leállította, Zergényit uj
ból elfogták, összeverték, kezeit, 
lábait összekötözték és így szállí
tották vissza Magyarországra. Két
napos Á VO-s kezelés után Zergé
nyit visszahozták Burgenlandba az 
incidens kivizsgálására összehívott 
osztrák-magyar vegyesbizottság 
elé, hol Zergényi nyilvános köszö
netet mondott társainak, hogy "it 
tas állapota ellenére hazasegítet
ték". Az osztrák tanúk ma is meg

. döbbenve emlegetik az esetet. 
A Graz-ban megjelenö "Südost-

Tagespost" c. lap, a keleteurópai 
sváb ok lapja több számban soroza
tos hamis és valótlan magyarelle
nes támadást hozott. Többek közt 
meghamisították a népességi sta-

szidalmazták a Horthy 
Érdekes, hogy ezek 

svábok Stájerországban - hol 
párt is működik -, 

avasfüggönyöntúli kommu
vezetőket kritizálják. 

Ezeket a megtévedt embereket 
az ottani magyarok próbál

leszerelni. 

• 
sikerült a bécsi és 

ludovikás világta
.lkoza! A bécsi vacsorán 170 baj-

vett részt, köztük 4 csen dör 
és 4 csendör föhadnagy 

." .......... .,. a csendörséget. lAz ün
n>s~~gen résztvett az egyik euró

csendörzászló is! vitéz Aghy 
ezds Amerikából ment át az 

vitéz kisbarnaki 
Ferenc vezds, a Ludovika 

európai csendőrzászlónk, 
résztvett a bécsi ludovikás 

világtalálkozón 

Akadémia egykori parancsnoka 
mondotta az ünnepi beszédet és ő 
helyezte el az emlékezés koszorú
ját a hires wienerneustadti osztrák 
katonai akadémia hösi emlékmű
vén, hol sokszáz ott végzett ma
gyar tiszt neve szerepel. Az ünne
pi vacsorán rendezett kiállításon 
szerepelt a Bajtársi Levél is, mely 
mindenkor a katonaeszményt is 
szolgálja s teljes egészében hozta 
a ludovikás találkozó programmját 
és meghivóját. Az ünnepségsoro
zaton az osztrák bajtársak példá
san viselkedtek, a közös hösi kato
namult minden részvevö szemébe 
könnyeket csalt, látván a szabad 
AusztrIa tradiciókon alapuló új 
véderejét és az osztrák akadémi
kusok diszmenetét. Az ünnepséget 
vitéz Ilinkay 'Dezső mérnök, t . szds 
rendezte és szervezte, hatalmas 
munkájáért köszönetüket nyilvá
nítják az emigráns csendőrök! Jel
lemzö a magyar kommunistákra, 
hogy megpróbálták megkömyékez
ni a ludovikás világtalálkozót, de 
nam volt szerencséjük, a hazai 
szennylapjaikban pedig egy csomó 
badarságot írtak össze. De hisz e 
valaki nekik odahaza? Biztosan 
tudjuk, hogy cikkeik a szenvedő 
és a feltámadásért epekedő hazai 
testvéreinkben örömet és reményt 
keltettek! 

• 
A mexikói olimpiai játékokon 

Magyarország ismét a babérok ba
bérját aratta 10 arany, 10 ezüst és 
12 bronz énnéveI! Ismét tíz oIim-
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piai bajnokságot nyertünk és fia
ink a nemzetek sorrendjében az 
USA, Szovjetúnió és Japán után a 
negyedik helyet foglalták el. Meg
elözték ismét a nagy nemzeteket, 
mint Németország, Franciaország, 
Olaszország, Anglia, nem is beszél
ve a többiröl! A hazai kommunis
ták természetesen saját dicsösé
güknek fogják fel fiaink és leánya
ink sikereit! A szakemberek azon
ban tudják, hogy a magyar fajta te
hetségén kívül az 1923-ban a Hor
thy kormány által alkotott "Test
nevelési törvény" tette naggyá a 
magyar sportot. A trianoni tragé
diából kivezetö utat és feltámadást 
keresö akkori kormányzat azzal a 
törvénnyel elérte az ifjúság köte
lezö testnevelését, megalkotta a 
Magyar Országos Véderö Egyesü
letet, a Testnevelési Föiskolát, a 
Honvéd Sporttanárképzö Intéze
tet, gombamódra szaporodtak a ma
gyar sportegyesületek, melynek 
eredménye lett 1936-ban a 10 olim
piai bajnokság és harmadik hely a 
nemzetek sorrendjében Berlinben. 
Ezek a sikerek azóta is megma
radtak, az akkori id ök nagy em
bereinek nagy tetteit aratják ma a 
hazai kommunisták! Azt is elismer
jük, hogy a jelen hazai kormány
zat támogatja a sportolókat és a 
sport ma az egyetlen terület Ma
gyarországon, hol az eredmény a 
lényeges és nem a párttagság. Így 
ifjúságunk százezrei szabad életet 
élnek a sportpályákon, honnan hiá
nyoznak az A VO-sok! A mexikói 
olimpiászon résztvett vitéz Seré
nyi István tb. csendör bajtársunk 
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is, ki "Igazságot MagyarOrSZág. 
nak" feliratú trikójában gyalogOlt, 
futott és hívta fel a többmilliós tö. 
meg érdeklödését. Serényi Pistánk 
találkozott a magyar olimpikonOk. 
kal is, kik közül öt többen szemé. 
lyesen ismerték. Távozásuk után 
jutott el hozzá a magyar fiúk üze. 
nete: - "Mi mindent megtettünk, 
ami tölünk telt, hogy felhívjuk a 
világ figyeimét Magyarországra! 
Tibennetek van minden reménYÜnk 
ezután, kik ott éltek a szabad nyu. 
gaton!" 

Köszönjük Kiss Gábor fhdgy ba 
társunknak, hogy elkísérte vitéz 
Serényi Istvánt mexikói útjára és 
lehetövé tette, hogy Pista Bará
tunk ismét igaz magyar ügyet szol· 
gálhasson Magyarországért. 

'. 
Az 1968-as new brunswicki 

csendörnapon Orvos József a cser
készek nevében egy gyönyörű pi
ros rózsacsokrot nyújtott át Zalán
tay János ezds bajtársunk felesé
gének, a csendörök iránt érzett 
szeretetük jeIéül. 

'. 
Sydney-i bajtársak (Ausztrália) 

minden évben meglátogatják a te
metökben nyugvó halott BajtárSaik 
sírjait és leteszik a kegyelet k?
szorúit. Az idén ismét felkerestek 
a sírokat, hol Mátéffy István ezds, 
Petöcz László hdgy, vitéz TarnaY 

l.örm, Dr. Hegedűs Mihály 
Dr. V éry Endre fhdgy és Ter

Gyözö fÖtőrm. nyugszanak. 
MKCSBK vezetőség tagjai 
- teszik távoli látogatásaik 
. Kérjük bajtársainkat, hogy 

ék a példát mindenütt, hol 
halottaink pihennek. 

Niagaravidéki csoport 1968. 
4-én Pók József bará

gyönyörű gyümölcsösében 
összejövetelt tartott, melyen 

70 vendég gyűlt össze. 

kis ünnepség a gyermekek vi
játékára, ifjúságunk értékes 

sére kitűno alkaimul 

csop. vezető köszönetét fe
ki azon hárdm csendorasz

akik a februárban meg
csö. nap elökészítésében 

,,,n.C;U1J"U résztvettek. Köszö
jeIéül a csop. vezeto e három 

egy-egy kisméretű 
stm ény t nyújtott át. Egy ne

festmény kisorsolásra ke
melyet egy buffalói csendör

nyert meg. 

egybegyűltek szalonnasütés 
sörözgetés mellett, nagyszerű 

a sötétedésig voltak 

'. 
USA-ban működö Erdélyi 

elnöke, Löte Lajos vk. 
felszólította az erdélyieket és 

a magyar szervezeteket, hogy 
Nixon elnök romániai látogatása 
előtt táviratokat küldjenek a fehér 
házba és kérjék Nixon elnök párt
fogását az elnyomott erdélyi ma
gyarság védelmében. 

A MKCSBK ügyvezetö elnöke a 
következö táviratot intézte Nixon 
elnök úrhoz 1969. július 7-én: -
"Nagyméltóságú Elnök \Ur! Minden 
jel arra mutat, hogy a román kom
munista kortrnány likvidálni akarja 
az erdélyi magyarságot. Arra kény
szerítik a magyarságot, hogy ol
vadjon be a román nemzetbe, be
zárták a magyar iskolákat és egye
temeket, megszüntették a kuItúr
intézményeket, eltiltották a ma
gyar nyelv mindennapi használa
tát a közéletben, megkülönbözte
tést alkalmaznak a munka és la
kásviszonyokban. Mély tisztelettel 
kérjük az Elnök Urat, hogy érvé
nyesítse befolyását, hogy a román 
kormány hagyja abba a 3 millió er
délyi magyar elnyomás át, kik ezer 
éve élnek ottani szülöföldjükön. 
Erdély ezer éven át Magyarország 
történelmi része volt! Isten áldja 
meg a védtelen magyarok pártfo
gásáért!" 

• 
Az emigráns sajtóból nyert érte

sülésünk szerint Fogarasi József 
alhdgy, milwaukeei csoportveze
tönk 70 évvel vállain bár, de részt
vesz az ottani bajtársak vadásza
tain! Az ügyvezető elnök saját 
szemeivel győzödött meg arról, 
hogy vitéz Aghy Zoltán ezds baj-
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Egy csendőrvadász otthona a kanadUl Sziklás hegységben 

társunk unokái, 14-15 éves fiúk, 
mesterien kezelik a löfegyvert. A 
feldob ott agyaggalambot minden 
esetben eltalálják! 

Polgári László t.örm bajtársunk 
a kanadai Sziklás hegységben, Ki
timat határában 1968. öszén egy l 
éves jávorszarvas bikát és egy 260 
fontos özet (kb. 120 kb.) Wtt. A 
torontói csen dör vadászcsoport 
1968. öszén Torontótól 800 km-re 
északra próbált szerencsét az ös
erdöben. Diana vadászistennö a 
csoport egyik kanadai tagját jutal
mazta, ki egy 900 fontos szarvas
tehenet lött. Vadászszokások sze
rint az egyik 130 fontos lábat mi 
kaptuk, melyet a vadász bajtársak 
felajánlottak a csendörnapi vacso-
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rára. A jávorszarvas hús minden
kinek ízlett! 

• 
Kivonat a torontói csendör va

dásznaplóból: - "Hajnal óta jár
tuk az öserdöt szerencse nélkül. A 
friss hóban csak a jávorszarvaso 
és medvék néhányórás nyomait lát
tuk. Meguntuk a meddö küzdelmet 
a sarki széllel és bevonultunk szál
lásu:lkra. A nap sugarai már a fák 
hegyén jártak, de mégis magunkhoz 
vettük a sörétes puskát és kimen· 
tünk a közeli erdöszél felé, Fa
gyott, magas füvel benött mezon 
mentünk keresztül s fajdot keres
tünk. Közeledett a sötétség, csak 

csendben célzás ra vettem a ma
gyar 12-est s elhúztam a billen
tyüt! ' Hatalmasat dörrent a fegy
ver az erdö csendjében, a nagy ma
dár pedig esni kezdett, ágakról
ágakra, majd elém a friss hóra. 
Gyönyörü szép fajdtyuk volt, kb. 
100 cm-es szárnyszélességgel, 3 kg 
sullyal. Két nap mulva Torontóban 
egy csendörbarát asszonyismerö
sünk sütötte meg, öten laktunk jól 
bel öle, még ma is nyaljuk a szán
kat, ha eszünkbe jut, oly finom 

\ ~F 

Egy 900 fontos jávorszarvas bevonszolása a szállásra nem könnyű 

feladat! 
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volt. A f~j.d tollait vadászcsopor
tunk tagjaI havasi gyopáros va. 
dászkalapjukon viselik." 

küldött az Egyesült Nemzeteknelt 
az erdélyi magyar irtással kapc 
latban, kivánva a békeszerző~~~ 
és az UNO alapokmány megsérté 
sének kivizsgálását. Csoport jaink 
uágl:ya.ncMsak résztvesz nek az Auszt . 
r lal agyar Szépmíves Czéh ki 
építésén és bekapcsolódtak az arn . 
rikai Wass Albert mozgalomb

e
. 

Gratulálunk derék Bajtársak a a. 
zetőség tiszteleg! ' Ve-

• 
. :A Turáni N épek Érdekközössége 

Világszervezet központ jától 50 db. 
"Nap fiai" c. vastag folyóiratot ka
pott a MKCSBK központ. A füze
teket kiosztottuk torontói, hamil
t~.n~ . és niagaravidéki bajtársaink 
kozott. Aki érdeklödik, kérjen mu
t~tványszámot, a lap igen nívós, 
ki,Váló magyar szellemmel íródott. 
Clm: Papp Kálmán főszéktartó és 
szerkesztő, P. Rodriguez 1747 
José L. Suar.ez. Prov. Buenos Aire~ 
ARGENTINA. Előfizetési díj évi 4 
dollár. 

• 
Keressük Dr. Kovács István 

hdgy bajtársunkat Ausztráliában! 
Feltalálás esetén írjon [)ávid Sán
dor törzsőrmester bajtársunknak a 
~KCSBK címére! Vagy címét kér
Juk ugyancsak a MKCSBK köz
pontba. 

• 

.. 
. A MKCSBK vadászcsoportol{ 
Jelvénye a havasi gyopár, kárpáti 
emlék, hol a hegyivadászok visei
ték. Beszerezhető olcsón akár 
AUSZ~riá~ól, akár Németországból 
ottam bajtársaink útján. Fém gyo
pár, 5 cm-es átmérőjű, a felhajtott 
vadászkalap karimáján viselendő 
baloldalon. 
Csendőr vadász Bajtársak! Vár

juk rövid, eredményes élményeitek 
leírását! 

'. 

. .Ausztráliai MKCSBK csoport
Jamk (Adelaide, Melbourne, Syd
ney és Perth) élénken résztvesz
nek. a rabhazáért folytatott szel
lemI küzdelemben. Részesei a 
"Mozgalom Erdélyért" c. szervez
kedésnek, mely 17 prominens 
ausztráliai magyar vezető aláírá
sával nyomtatott memorandumot 

Calgary-i csoportunk vezetését 
(Alberta, Kanada) Szabó GelIé 
hdgy vette át. További sikereke 
kivánunk! Köszönjük a volt es 0-

portvezető: Dr. Fabó Károly fhdgy 
bajtársunk két éven át felmutatott 
kiváló munkáját! 
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I. 
Sao Paulói csoportunk vezeté

sét (Brazilia, Délamerika) MüIler 
Antal őrm vette át. További jó mun-

kivánunk! EIismerésünket és 
küldjük a régi cso
Várhalmos György 

bajtársunknak, Szent Lász-
lovagj ának, ki az elmúlt évek-

a legpontosabb, leglelkiismere
csoportvezetőnknek bizo

Havi jelentéseinek formája, 
az emigráció 25-ik évé-

is ugyanaz maradt, mint hazai 
korában, emigráns 

.;ele:ssE~gtlelll"C;:lT,PC;:~ bajtársai iránt 
szeretete mindenkor példa 

• 
ügyvezető elnöke 

nov. 27-én levélben köszön
Mészöly Elemér vezérőrnagy 
a MHBK új központi vezető

és a MKCSBK világszervezete 
legjobb kivánságait tol-

honvéd testvérszervezet, a 
vezetője többek közt a kö

kedves sorokat intézte a 
bajtársakhoz: - "Hozzánk 

~\.'''''''I,,,,bb a csendőr bajtársak ál
Végeredményben egyfor

az állam fegyveres erejének 
voltunk és a háborúban úgy

teljesen eltünt az a kis kü
amely a békeszolgálatban 

az ás szempontjából közöt
fennállott. Mindezt azért ír

meg Neked, hogya testület
szemben érzett nagyrabecsülé

kifejezhessem. . .. Köszö
vettem . a Bajtársi Levelet. 

teljesen elolvastam. Hazafias 
,.. .. ~;UH}"'U írt nÍvós lap, szórakoz-

tató olvasmány olyanoknak is, akik 
nem voltak a testület tagjai." 

A MHBK helyettes vezetője vi
téz Duska László vb. százados, kit 
a csendőrök igen nagyra becsül
nek, kiváló háborús magatartása és 
közismerten eredményes emigráns 
tevékenysége folytán. Puska Lász
ló szintén közeli csendőrbarát. 

A MHBK kanadai főcsoportve
zetője pedig: Fülöpp József őrnagy, 
calgaryi csoportunk tb. csendöre, 
bemutatkozó körlevelét elküldte a 
MKCSBK központnak is. 

Bajtársi szeretettel üdvözöljük 
az MHBK új vezetőit s üzen jük 
nekik a régi katonaeskünk alapján: 
Magyarország felszabadulásáért az 
emigrációban is közös az utunk! 
Együtt meneteltünk békében és 
háborúban, itt sincs más út szá
munkra: közös harc szülőhazánk
ért! MHBK-MKCSBK közt sincs 
különbség, az emigráció egyforma 
küzdö katonái vagyunk! 

• 
Bajtársi szeretettel köszöntjük 

Zöldi István bajtársunkat, az "Ac
tualité Hongroises", a "Párizsi 
Hiradó" szerkesztőjét, nÍvós lapját 
örömmel olvassuk! 

• 
Egy hosszú börtönbüntetést, in

ternálást szenvedett százados baj
társunknak IRKA csomagot kül
dött a központi segélyalapunk. Mi
után nyugaton senkit sem ismer s 
semmiféle kapcsolata nincs, soká-
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ig nem tudta, honnan ered a várat
lan ajándék. A véletlen lépett köz
be és egy amerikai levélböl tájé
kozást kapott. Öröme ma is határ
talan s egyhangú életét beara
nyozta. 

• 
Folkusházy Lajos altbgy, a m. 

kir. Csendörség volt felügyeWje 
1968. szept. végén töltötte be 86-ik 
életévét! Az emigráns csendör sze
retettel köszönti és további jó 
egészséget kiván! 

• 
Az emigráció 25-ik évében élünk! 

Csoportvezetöink világszerte vál
tozatlan erövel küzdenek, hogy 
fennmaradjanak a MKCSBK cso
portok és szórványok. Feladatuk 
nehéz, fáradtságos. Munkájuk elött 
le a kalapot, ahogy összeszedik az 
anyagiakat, ahogy végzik a csen
dör szellem fennmaradását s ahogy 
támogatják a központot! A veze
töség tiszteleg elöttük! Bajtárs, 
akárhol élsz, kövesd emigráns örs
parancsnokodat! Kérését teljesítsd, 
segít.s neki munkájában is! Csak 
így érjük meg szülö földünk felsza
badulását! 

• 
CSENDÖR HÍREK SYDNEYBÖL: 

A bajtársak csoportja részt vett 
a Magyar Cserkész Fenntartó Tes
tület által rendezett cserkész ki-
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ránduláson és ott eladott diszn6to. 
ros ebéden. A kirándulás az épülö. 
félben lévö Sydney-i cserkész ott. 
hon építési költségeinek a fedeZé. 
sét célozta. 

1968. november l-én a bajtársak 
résztvettek a sydneyi temető ká. 
polnájában tartott magyar szent. 
misén, amit Ft. Kandó atya halot. 
tainkért mutatott be. A Szentmise 

. után a magyar temetörészben 
nyugvó bajtársak és magyarok sír. 
ja felett tartottunk imát és me . 
rázó szavakkal támasztotta f 
bennünk a magyar hitet dr. Töröl{ 
Béla csendör barát bajtársunk. A 
magyar temetöben nyugvó bajtár
sak sírjára tölgyfalombos virág
csokrokat és gyertyát helyeztünk 
el emlékezésül, bajtási szeretettel. 

1968. november 23-án a syqneyi 
csoport dr. J ani István házában 
tartott ügyviteli megbeszélést. En
nek során a Bajtársi Közösség 
ausztráliai fennállásának 20 éves 
évfordulóját 1969. június utolsó 
szombatján ünneplik meg, ami a 
Hösök Napjának elöestéje. Az ün
nepség elökészítésére felhatalmaz
ták az ügyvezetö csoportot. U gyan
csak határozatot tettek magukév 
hogy a Bajtársi Levél zavartala 
megjelenésének biztosítására évi 
és fejenkinti 5 ausztrál dollárt 
ajánlanak meg a Központi Vezetö
ségnek a már szokásos eddigi 
egyéb hozzájárulásokon kivül. A 
megbeszélésen résztvett és kimen-
tését bejelentett csendörök felha
talmazták a csoport vezetöségét, 
hogya Kanadában székelö közpon
ti vezetö és annak tagjai mellett 

újabb nyilatkozat formájában 
.... ...rl'.n hitet. Köszönjük derék baj-

'. 
Pittsburgban (Penn., (USA) a 

Co. házi újságjában igen 
cikkben méltatták vitéz 

_[<111'"'U' Tamáska Endre szd s baj
munkáját, ki 10 éve dol-

a cégnél, mint szobrászmű
és a tizedik évfordulóra el-

,:.._: .. "+,~" a századik domborművű 
ét. 
szobrászművészként 

. lgozík. vitéz Paxy Károly fhdgy 
is a kanadai Sudbury 

11"".'0'''''';''» a ,,,,..,"', ... Az elmult évben 
nyilott mindkét bajtár

munkáját személyesen is meg
!UU<111.U", Szivböl gratulálunk ne

mert a magyar becsületet 
",,';''''LJ.n tehetségükkel! 

• 
Száraz 'András fötörm bajtár

a MKCSBK muzeum számára 
értékes ajándékokat kül

jelsipzsinórt, a budapesti 
tiszti étkezde 2 tányérát, 

zöld ágytakarót és különleges 
l bíró csendörségi nyomtat
t, köztük szolgálati lapot, 

mintavételi jelentést, 
és vagyoni bizonyítványt, 

bűnjeljegyzéket, tá
űrlapot, személyleírást, sta

lapot, nyomozólevelet, 
eljárás űrlapot stb, stb. 

küldjük köszönetünket és 

elismerésünket, hogy ezeket a kin
cseket megmentette! 

Orbán László ezredes bajtársun
kat közlekedési baleset érte Bue
nos Airesben, félévig volt kórház
ban és utókezelésen. Mielöbbi tel
jes gyógyulást kívánunk! 

'. 
Az "Európai Felszabadító Bizott

ság" buenos-airesi ágánál lelkesen 
és eredményesen tevékenykedö 
Nagyiványi Ödön szds bajtársunk 
újabb értékes memorandumot jut
tatott el a szabad világ országai 
összes kormányának "Figyelmez
tetés a még szabad népeknek és 
kormányoknak" cím alatt, melyben 
felhívta a figyelmet az álarcba bújt 
bolsevizmus további veszedelmeire. 
Mert szovjetéknél a cél sohasem 
változik, mégha angyalbörbe bújt 
liberalizálódást is mutatnak kifelé. 

• 
A csehek és szlovákok tákol

mány hazájuk szovjet elözönlése 
idején mindenütt tiltakozó gyűlése
ket rendeztek a szabad világban. 
Ezekre a gyűlésekre meghívták a 
magyarokat is. A szabadságharco
sok közül igen sokan résztvettek 
magyar zászló alatt a tüntetéseken 
s ezzel 1956 eszméinek is hódol
tak. Mint érdekességet említjük, 
hogy mind Ottawában, mind To
rontóban a tömeg elénekelte a 
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nemzeti himnuszokat. A magyar 
himnuszt a meghatódott szlovákok 
százai magyarul és könnyes szem
mel énekelték! !A veszély napjaiban 
a két történelmi nép mintha egy
másra talált volna! A kanadai tün
tetéseken feltünően kevés cseh 
vett részt. - "Mintha átszakadt 
volna Trianon átkos fala!" - írta 
a Kanadai Magyarság. 

• 
1968. augusztus 20-án ünnepel

te hadnaggyáavatásának 50-ik év
fordulóját Orbán László ezredes 
bajtársunk, a szdmbathelyi III. 
csendőrkerület egykori parancsno
ka. A MKCSBK nevében Nagyivá
nyi Ödön szds köszöntötte. A ritka 
szép jubileumon igaz szívből gra
tulál az összes emigráns csendőr! 

• 

EGY ÉVFORDULÓ KILÁTÁSAI 

(Kivonat a "Kanadai Magyarság" 
1968. november 23-i számából) 

November ll-én múlt 50 esz
tendeje, hogy Kaiser Karl és Ká
roly király aláírással jogilag is fel
oszlott az Osztrák-Magyar Mo
narchia. Elsősorban az osztrák és 
magyar politikusok rövidlátása 
oszlatta fel. Amit magunknak akar
tunk, nam adtuk meg idejében a 
kisebbségeknek. Párizsban csak 
megpecsételték a feloszlást. Ezt a 
formai elintézést nem kísérte egy
hangú lelkesedés. Anglia vonako-
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dott a feldarabolástól, az EgyeSÜlt 
Allamok pedig egyszerűen megta_ 
gadta a jóváhagyást. 
Később Churchill súlyos hibának 

minősítette a békekötésnek ezt a 
formáját. Ma már az érdekelt né
pek is ezen a nézeten vannak. A 
Szovjetúnión kívül nincsen hata_ 
lom a világon, amely ne helyesel. 
né a restaurálást. Nem a csáSZár. 
királyság helyreállításáról van szó 
hanem a dunamenti nemzetek fö~ 
derációjáról. Ez a föderáció azután 
beolvadna az Európai Egyesült AI
lamokba, amelynek megvalósítá 
még szintén hátra van. 

Az angolok nagyon szeretnék 
ha ez lenne a politikai fejJödés út~ 
ja. A franciáknak, sőt a németek
nek sincsen kifogásuk ellene. Per
sze, nekünk sem lehet. A volt Oszt
rák-Magyar Monarchia a jDunai 
Népek Föderációja néven is betölt
hetné a hivatását. Elvenné a Szov
jetúnió lDemokles kardját Európa 
felöl. 

• 
A volt osztrák-magyar jlllo

narchia utolsó törvényes császárá
nak és királyának fia: dr. Habsbur 
Ottó 10 éves kora óta él emigráció
ban. Négy éves volt, mikor részt
vett az utolsó koronázás on Buda
pesten s élénken emlékszik az ese
ményekre. Magyarul kifogástala
nul beszél és ír, Németországban 
és Amerikában több bajtársunk 
hallotta beszédeit s Ottó királyi 
herceg magas tudásáról mind elis
meréssel nyilatkoztak. A legma-

iskolákat végezte, több 
diplomával rendelkezik, 

:lrnrO{>aolan ma sok helyen úgy em
mint a jövendő szabad 

egyik legkiválóbb politiku
sAt, ki a legjobban is:meri a duna
JIlenti népek történelmét, nemzeti-
ségi helyzetét, gazdasági kapacitá"t. Nem valószínű, hogy valaha is 

szár, vagy király lesz a lDuna-
edencében, de sokan emlegetik, 
gy nincs nálánál megfelelőbb 
ber az Európai Egyesült Alla

ok elnöki, vagy miniszterelnöki 
szt jára. Nem származása miatt, 

em tudásáért! 
.Dr. Habsburg Ottó királyi her-

ceg kapcsolatban áll a magyar 
emigrációval, 56 éves és München 
mellett él népes családjával. Csak 
tavaly érte meg azt a sz~ára nagy 
pillanatot, hogy hazatérhetett szü
lőföldjére, Ausztriába, honnan ki
tiltotta a baloldali szociáldemokrá
cia. Mióta előretö rt a keresztény 
néppárt, Dr. Habsburg Ottónak hi
vei is növekednek Ausztriában. 

Dr. Habsburg Ottó olvassa a Baj
társi Levelet, arról elismeréssel 
nyilatkozott. Kérte, hogy adjuk át 
együttérzését azoknak a csendőr 
családoknak, kik a közelmúltban 
veszítették el hozzátartozóikat az 
emigrációban . 

Az 50 évvel ezelőtt szétdarabolt Osztrák-Magyar Monarchia címere 
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Egyik bajtársunk kérte a követ
kezök ismertetését: - "Két évvel 
ezelött személyesen beszéltem ifj . 
vitéz Horthy MikIóssal torontói lá
togatásakor. Töle tudom, hogy 
nem Braziliában, hanem Portugá
liában él, ott egy kis birtoka van 
és amellett export-import üzlete is, 
hol csak magyarokat alkalmaz. 
Ugyancsak ö mondotta, hogy akis 
Horthy István kitűnö vegyészmér
nök, nös, irrl\ffiár négy gyermeke 
van. Jól beszél magyarul, csak sem
mi kapcsolata nincs magyar vona
lon, miután Angliában él, magya
rul csak édesanyjával beszél. An
gol leányt vett feleségül, így nincs 
alkalma magyar érintkezésben 
élni." 

• 
A "Kanadai Magyarság" hír

adása szerint Leka albán trónörö
kös 1968. öszén 3 napig Torontó
ban tartózkodott. Zogu albán ki
rály és gróf Apponyi Geraldin 
egyetlen fia 29 éves, nötlen, Fran
ciaországban és ,Angliában végzett 
egyetemet, csecsemökorában me
nekült el az olasz támadás elöl 
szüleivel. Hét nyelven beszél, köz
tük magyarul is, hisz 50%-os ma
gyar vér folyik ereiben. A torontói 
albán ok kitörö lelkesedéssel fo
gadták. Spanyolországban él, hol 
export-import üzlettel foglalkozik. 
Mily jó volna nekünk magyarok
nak, ha Apponyi Geraldin magya
rul beszélö fia lenne az albán ki
rály a Balkán félszigeten! Mert min
den lehetséges, recseg-ropog a nem-
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zetközi kommunizmus akiábrán. 
dult százmilliók szivében. Már rég 
szabadok lennének, ha tölük függ. 
ne. Az idö nekünk dolgozik! 

A torontói csoportunk 1968. jú. 
lius 28-án rendezte szokásos nYá. 
ri pikníkjét Richmond Hill-ben 
Ragó János örm bajtársunk festöi 
farmján. Legalább száz fö vett 
részt apikniken, 30 gépkocsival, 
köztük csendör és honvéd ba· 
társaink, civil barátaink, köztü 
szép számmal a torontói "Liszt Fe
renc kórus" Végh Klára tanárnő 

és énekmüvésznö vezetésével. Ott 
volt Tölgyesy vörgy úr zászlaja, 
a kanadai zászlónk, a Manlicher 
puska és a csendör kardok földbe 
szurva. Estefelé étvágygerjesztő 

kis tábori konyhák füst j ével volt 
tele a tisztás, egyidöben buzgón 
buzogtak a kis "gallonos" butyko
sok a résztvevök szomjánok ol
tási szándékával. A tábortűz kez
detekor búcsúztattuk el az (USA-ba 
távozó vitéz :Debrödy György re
pülö százados bajtársunkat, a le
gendás "Puma" repülö vadászez
red 27 légigyözelmes hösét, kine 
fájó szívvel kivántunk továbbra is 
sok szerencsét az egyik' legnagyobb 
amerikai repülötársaság szolgála
tában. vitéz Török Bertalan v. 
törm, csoportvezetö helyettes baj
társunk tréfás puskafogásaival szó
rakoztatott. Magyar farmon, ma
gyar csillagok alatt a házigazda, 
Ragó örni akkora tüzet rakott. 
hogy a lángok a fák hegyéig értek! 

Torontói csendórpiknik a Ragó farmon 1968. nyarán 

Nót.ázó társaság a torontói MKCSBK pikniken a hatal'mas tűz mellett a 
Ragó farmon 
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Kanadában van fa elég! Volt is nó
ta bőven, hétfő hajnalban oszlot
tunk szét, rég nem tapasztalt ki
váló hangulatban... A pikniken 
résztvett a hamiltoni és a niagara
vidéki MKCSBK csoportvezetőnk 

is feleségeikkel. 

'Dr. Hász István tábori püspök 
1968. nyarán ünnepelte püspöki 
kinevezésének 40-ik évfordulóját 
Németországban, ami váratlanul 
német állami ünneppé vált. ,A had
sereg egy disszakaszt rendelt ki 
egy alezredes parancsnoksága alatt 
a speinsharti premontrei kolostor
hoz, három frontharcos német cso
port vonult ki zászlókkal, a bonni 
német kormány képviseltette ma
gát, de ott voltak a környék Land
ránt jai, papjai és többezer hívő. 

Magyar részről a burg-kastl-i gim
názium cserkészcsapata, énekkara, 
aSZHVSZ, kultúregyesületek, a 
Vitézi Rend és a Szent László Tár
saság képviselete jelent meg. Vitéz 
kisbarnaki Farkas Ferenc vezds 
köszöntötte a magyar katonapüs
pököt, majd a németek fejezték ki 
jókívánságaikat. Püspök atyánk a 
következő kedves levelet intézte az 
emigráns csendőrökhöz: - "Ked
ves Barátom és Hivem! Kiváló, de
rék jó csendőrbajtársaim nevében 
is kifejezett nagyon megörvendez
tető és felemelő jókívánságaiért 
hálás köszönetet mondok. t,Dr. Hász 
István püspök." - Püspök atyánk 
emigráns életét egy svájci kolos
torban éli, további jó egészséget kí-
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ván nak neki az emigráns csen
dőrök! 

•• 
A "RCMP Quarterly"-t, a Kana

dai Királyi Csendőrség folyóiratát 
ezévben is megkapják összes ka
nadai csoportvezetőink, azonkívül 
az arizónai amerikai rendőrakadé
dia tanára is: Dr. Szabolcsi Béla 
szd s bajtársunk. 

•• 
Vasfüggönymenti tudósítónk je

lenti: - "Egy grázi kolostorban 
élő magyar nővér egy magyar le
ánykacsoporttal községünk,pe ér
kezett 3 heti üdülésre. A máltai 
lovagok kastélyában helyezték el 
őket. Ott jó helyük van. Esténként 
munka után játszom a 6-12 éves 
magyar kislányokkal, ragyogó sze
meikben gyönyörködöm s az ő üdü
lésük az én ausztriai életem egyik 
kedves időszaka .. . " 

• 
Egy Ausztriába látogató csendőr 

bajtársunk közlése: - "A bécsi 
Ringen sétáltam rokonaimmal és 
barátaimmal, kik Magyarországról 
érkeztek pár napos látogatásra. 
Apácák jöttek velünk szembe. Ro
konaim és barátaim megálltak, sze
müket könnyek borították el s úgy 
elkezdtek sírni, hogy egész meg
ijedtem tőle. Utána megtudtam, 
hogy 23 éve nem láttak apácákat. 
a hazai kommunisták feloszlatták 

• szerzetesrendeket, otthon nem 
látni se apáCákat, se barátokat." 

Halál a kommunizmusra! 

•• 
Visinszky szovjet külügyi nép

biztos 1947-ben, a párizsi békekon
ferencián a magyar nemzetet "min
den népek salakjának" és "Európa 
utonállóinak" nevezte. Ma ugyan
ezt mondják róluk kínai haverjeik 
és elvtársaik. Reméljük, hogy ha
marosan a kínai elvtársak meg is 
szik őket s a világ megszabadul 

Visinszky bandájától, de egyben a 
világkommunizmus fertőjétől is. 

II. Erzsébet angol királynő és 
Kanada királynője a kanadai kor
mány előterjesztésére 1967-ben, 
Kanada IDO-ik születésnapján a 
"Centennial Medal" kitüntetést 
adományozta Fülöpp József tb. 
l)rgy bajtársunknak és 'Dr. Gyallay

Domokosnak, a Kanadai Ma
Szövetsége csendőrbarát 

Szívböl gratulálunk! 

• 
A torontói csoportvezetőnk, Dr. 

Sándor g.fhdgy szabad 
ében csillagászattal foglalkozik. 

estéken kertjében felállítja 
s, 400-szoros távcsövét és 

távoli csillagokat kutatja. Saját 
láttuk pl. . a Saturnus 

ét és a hold azon krátereit, 
az amerikaiak leszállnak a kö-

zeljövőben. lOr. Szalontai bajtár
sunk mindezek felett elérte, hogy 
csoportját meghívta a torontói 
egyetem richmond-hilli csillagásza
ti intézetébe, hol a több emelet 
nagyságú óriástávcsövön a tejút 
Herkuies csillagcsoportjához tar
tozó két csillagot láttunk, melyek 
1337 fényévre vannak a földtől. 
Azaz, ha valaki ezekről a csilla
gokról a földgolyót figyeli, látja 
Árpád apánk elődeinek Etelközben 
gyülekező lovascsapatát . .. Kör
mendy János őrm, niagaravidéki 
csoportvezetőnk kertjében külön 
épületet emelt egyetemista fia 
számára, ki tudományosan foglal
kozik csillagász attaI. A wellandi 
"csillagvizsgáló" csendőr tulajdon. 
ott is gyönyörködtünk már a távoli 
csillagokban. Fia, ifj . Körmendy 

A tejútón lévő Herkules csillagcso
port, melynek egy csillagát láttuk 
a richmond-hilli csillagvizsgáló in-

tézetében 
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János az egyetem befejezéséhez 
közeledik és 1969 nyarán ismét a 
richmond-hilli csillagvizsgálóban 
folytatja az egyetem által elöírt tu
dományos vizsgálatait . 

• 
A torontói vadászcsoport 3 tag

ja 1968 öszén az ügyvezetö elnök 
vezetésével a kanadai Sudburyba 
indult bajtársai látogatására és al
kalmi vadászatra. ,A késö estébe 
nyúló hosszú úton órákig gyönyör
ködtek az északi fény pompás tü
neményében. A sötét tiszta égen 
vörös, arany, zöld és sárga színben 
pompázott az északi fény. (Utunk 
kiválóan sikerült. Vendéglátó házi-

Torbágyi József szds sírja Sudbu
ryban a MKCSBK koszorújával. 
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Kecskés Miklós törzsőrmester sír
ja Sudburyban a MKCSBK koszo

rújával. 

gazdánk: Nagy György örm baj
társunk 200 holdas erdei farmján 
kiválóan éreztük magunkat és szo
rosabbra füztük a bajtársi kapcso
latokat északi Bajtársainkkal. Az 
ügyvezetö elnök a sudburyi Baj
társak jelenlétében tette le a baj
társi kegyelet koszorúit Sudbury
ban elhunyt Torbágyi József szds 
és Kecskés Miklós törm Bajtársa
ink sírjaira. vitéz Paxy Károly 
fhdgy lakásán csendörnapi megem
lékezést tartottunk a csendör zász
ló, a Manlicher puska és a csen
dör kardok jelenlétében. Megláto
gattuk néhai Kecskés törm bajtár
sunk szép családját is, hol három 
árva és a meghatódott özvegy néz-

árván maradt Kecskés család a kanadai Sudbury-ban, 1968. őszén 

Tölgyesy vörgy úr zászlaját. A 
_tldéjsebb fiú ezideig a németor

Burg Kastl-ban végezte ta
Édesapja halálával itt-

kellett maradjon. Vadászatunk 
maradt, Molnár törm és 

órm még a sötétben szere n
próbáltak, de nagy vadakkal 
találkoztak. Bagó örm surolt 
kispuskával egy fajdot, de az 

_.,'.ua .... "" hastollait visszahagyva 
az avarban. Sebaj Fiúk, 

sokat lövünk! 

európai bajtársunktól kap-
a következö levelet: - "Hidd 

nagyon szeretnék ismét Kana
menni, szinte honvágyat ér
utána. Nagyon - megbántam 

már, hogy nem vándoroltam ki, ma 
már rendben lennék ott és mesz
szebb Európától. Igen szeretem Eu
rópát, de nem tudom nézni halál
tusáját. Mint egy nyulacska a kí
gyó hipnotizáló szemei elött, ösz
szehúzza magát és csak abban re
ménykedik, hogy nem ma, hanem 
holnap kerül sorra. De hogy sorra 
kerül, azt biztosra veszem, hacsak 
csoda nem történik. pe csodát Is
ten csak a bátrakkal tesz, a gyá
váknak és elpuhultaknak hátat for
dít és sorsukra hagyja öket. Ezért 
nem értem meg soha, miért vitték 
el az amerikaiak a NATO csapato
kat Vietnamba és sorsára hagyták 
Európát ... " - Mi Európa és Szü
löhazánk után érzünk honvágyat. 
Európára úgy tekintünk, mint egy 
szentföldre s sorsa mindig érdekel, 
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Sudburyi cs,endőrnap (Ontario, Kanada) 1968. őszén 

érte mindent megteszünk. Ne higy
jétek, hogy az i,USA valaha is sor
sára hagyja Európát! Mi itt más
képp látjuk és bízunk, hiszünk 
Európa feltámadásában! 

'. 
Az amerikai Garfield-ben (New 

Jersey, USA) elhunyt Jámbor Jó
zsef, a Szent László Társaság !US,A 
széktartója. Haláláig csendörbarát, 
a Bajtársi Levélolvasója és elöfi
zetöje volt. Gyermekei: Lajos, Pál, 
Ágnes és László, valamint veje: 
Bodnár Gábor elévülhetetlen érde
meket szereztek az emigráns ma
gyar cserkészmunkában. Jámbor 
József élete példa, halála sulyos 
veszteség. Vitéz kisbarnaki Farkas 
Ferenc vezds úr az 'USA-beli Szent 
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László Társaság széktartójává vi· 
téz Tamáska Endre szds bajtársun· 
kat nevezte ki. 

Valenciai csoportvezetönk, vitéz 
Raffai János örm a venezuelai Kor· 
dillerákban nyaralt 1968 nyarán 
családostul. Köszönjük a szép ké· 
peslapot! 

• 
Németországban meghalt Dr. 

uzoni Zajzon Sándor tanügyi fő· 
tanácsos, a Magyar Cserkész Szö
vetség társelnöke, a Szent László 
Társaság protestáns lelkésze. lIa
lála után Farkas vezds úr a követ-
kezöket írta a MKCSBK központ
nak: "Pusztulunk, veszünk· 

már lassacskán Nektek, az 
következö generációnak 

a vezetést mindenhol átven
netek." 

'. 
Híreink szeri,nt kiválóan sikerül

tek az idei csendörnapok is, erröl 
tanuskodnak a beküldött csoport
vezetöi jelentések is. A nagy sike
rek megnyilvánulnak az adakozá
sokban, ahogy csoport jaink a MK
eSBK központot támogatták fela
data teljesítésében. Sorrendben 
nagy csoport jaink: Toronto $291, 
Sydney $244.81, New Brunswick 
$222.07, Montreál $180, Niagara
vidék $100, Calgary $100 és a 7 
fös british-columbiai csoport 1000 
százalékos adománya: $200-on fe
lül! Adelaide: $148,58, Valencia 
139.54, Chicago $120.29, Milwau
kee $116.35. A vezetöség tiszteleg! 

Ismét ki kell emelnünk a MK
CSBK torontói csoportját. Dr. Sza
lontai Sándor g. fhdgy és kiváló 
rendez ö gárdája az 1969-es csen
dörnapot $1.300 tiszta bevétellel 

a csendörnap a társadalom 
elismerését vívta ki. A 

csoport híven mult jához 
characteréhez, bevételeit évröl 

évre önzetlenül a magyar emigrá
ció céljaira bocsátotta rendelke

Csak így lehet támogatni 
y U(:l",,,.Ulr~,,t, egyetemeinket, if jú

szervezeteinket, iskoláinkat, 
így lehet értékes megbecsü-

lést szerezni a csendőr névnel<.! To
rontó példát adott! 

Gratulálunk derék Bajtársak! ,A 
vezetőség tiszteleg! 

'. 
Az élre törő sydneyi csoportunk 

(New South Wales, Ausztrália) 
Torontóhoz hasonló eredményeket 
kezd felmutatni és hasonló nevet 
vív ki magának a helyi társada
lomban Dr. Tamás Gyula szd s és 
Dr. Jani István szds bajtársaink ve
zetésével. Szívből gratulálunk ne
kik, a vezetőség tiszteleg! 

I. 
A sydneyi rk. magyar egyház

község héttagú világi vezetöi kö
zül ketten csendőr bajtársak: Dr. 
Jani István szds és Koltay Imre 
őrm. 

I. 
Cserkészotthont avattak Syd

ney-ben, melyet a város által ado
mányozott parkban építettek fel a 
helyi magyarság, köztük csendör 
bajtársaink áldozatkészségéből. A 
megnyitó ünnepségen a MKCSBK-t 
Bogsányi József ezd s és {Dr. Jani 
István szds képviselték és nevüket 
beírták a cserkészek díszes ven
dégkönyvébe. 

Bakonyi János őrm bajtársunk 
vitéz Karsay Jenő alez. úr emlé-
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kére misét mondatott a garfieldi rk. 
templomban. Vancouveri bajtársa
ink teljes létszámmal résztvettek 
néhai Zákó András vörgy úr lelki
üdvéért szolgáltatott szentmisén. 
Ugyancsak az ö emlékére mondott 
szentmisén résztvettek a torontói 
bajtársak is. 

A. Magyar Szabadságharcos Vi
lágszövetség Dr. Pogány András 
tollából "Üzenet" címen "intő 
szót" intézett a magyar vörös dik
tátorhoz: Kádár Jánoshoz. Az emig
ráns sajtó egy része támadta a 
MSZVSZ-t ezért az üzenetért, hogy 
szóba álltak Kádárékkal. Szerin
tünk az üzenet hasznos volt és meg 
kell gyakran ismételni: hadd ta
nuljanak a hazai vörösök. Még meg 
is kellene fenyegetni öket! 

• 
A francia hadsereg 1968. május 

19-én Luzancy-ban tartotta meg 
gróf' Bercsényi Lászlónak, a fra'n
cia huszárság alapítójának emlék
ünnepét. A magyarságot vitéz kis 
barnaki Farkas Ferenc vezds kép
viselte a fogadás on, hol a díszte
rem homlokfalát az alkotmányos 
'Szentkoronás magyar címer, a Ber
csényi család címere, a magyar és 
a francia zászlók diszítették. Az 
ünnepségen, a Bercsényi kastély 

dvadán ének és táncbemutatójával 
szerepelt a Burg Kastl-i magyar 

imnázium nagy csoportja is. A 
huszárok eredeti egyenru-
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hában lovasbemutatót tartottak, a 
Bercsényi huszárok diszelegtek, 
zászlótartók vonultak fel a hét 
francia huszárezred hadilobogói
val, végül a résztvevök gyönyör
ködtek a francia hadsereg kivonult 
alakulatainak pompás díszmeneté
ben is. A meghatóan szép ünnepsé
gen résztvettek franciaországi 
csendör bajtársaink is. 

• 

Chicagói bajtársaink 1968. nya
rán avatták fel a "Jegenyés ta
nyát", Jegenyés Pál fötörm, cso
portvezetö bajtársunk új kis farm
ját a Geneva tó partján, ahová 
nyugdíjbamenetele után óhajt visz
szavonulni. A bajtársi élet Chica
góban kiválónak :mondható. Az 
egyetem nyári tagozatán 6 hétig 
ott tartózkodott Andróczi Ferenc 
M.Sc. örm bajtársunk is, ki bol
dog volt, hogy oly derék bajtársak 
közt lehetett. Ö is dolgozott a Je
genyés farmon, kapálta a paradi
csom, uborka és zöldségföldeket, 
de mire pirosodott a paradicsom, 
vissza kellett térjen West Virginiá
ba. Jegenyés Pál még ma is emle
geti a kiváló Andróczi féle para
dicsomot, amit feleségével beföz
tek s ismét várják "munkásukat", 
hogy izlelje meg. 

Az "Északi Fény" c. idöszaki lap 
Montreálban 1968 évi 692. számá-

a csendörnap eszméj ének hó
. Hálásan köszönjük ,Dr. Csery 

Mihály bajtársunknak! 

1968. nyarán, az egyik pittsburgi 
pikniken köszöntötték pe

Ágoston alez bajtársunkat 70-
születésnapja alkalmából, az 

_~,"""-l"'- nyári pikniken pedig vitéz 
Endre szds átadta az 

Frontharcos Szövetség ér
Deteky Ágoston 

bajtársunknak, ki immár más-
évtizede vezeti a helyi MHBK-t. 

MKCSBK is szívböl gratulál! 

A N agy Konstantin Lovagrend 
Constantini Magni) tagjai 
felvette vitéz Kövendy Ká

szds-t, a MKCSBK vezetőség 
-'nro,<>,,,,,tr; elnökét és a Bajtársi Le

szerkesztöjét ~igráns érde
(főleg szociális vonalon) eli s-

Fenti nemzetközi 
kancelláriája Svájcban 

a rendnek Északamerikában 
magyarok közül 10 lovagja van, 

volt katonák, tanárok közül. 

I. 
A ludovikás gyűrű újból megren

vitéz Ilinkay Dezsö szds 
Ausztriából. Bövebb felvilá
sal a Vitézi Rend széktar

és hadnagyai szolgálnak világ
Az 1937-es csö évf. COr. 

is jogosult a ludovikás gyűrű 

vis~lésére. (LA. 240 sz. napipa
rancs, vitéz Farkas vörgy,'L.A. pk.) , 

Keressük Kapitány Lajos volt 
montreáli lakos címét. Feltalálás 
esetén a MKCSBK központ cím ére 
kérünk hírt: P.O. Box 65, 'Islington, 
Ontario. 

• 
Varga Géza tb. százados bajtár

sunk Torontóban egy néhány éves, 
értékes mozgalmat vezet. Baráti 
köre keresztapaságot vállal és 
anyagilag támogatja a mai Magyar
országon sokgyermekes családok
nál született kismagyarokat. A ba
bakelengyétöl a pénzsegítségig 
minden támogatást megadnak az 
újszülöttek iskoláskoráig. Mozgal
ma terjed és újabb hiveket talál, ez
zel próbálja áttörni a kommunisták 
abortusztörvényét és elösegíteni, ha 
kicsiben is, a magyarság születési 
statisztikáját, mely UN jelentések 
alapján a legalacsonyabb a világon, 
a magyar kommunisták "magas 
életszínvonalának" szégyenére. 

Vasfüggönymenti tudósítónk je
lenti: Magyarországi turisták elbe
szélése szerint a Csehszlovákia 
megszállására vonatkozó moszkvai 
parancsot a Kádár kormány meg
tagadta. Moszkva 3 óra ultimátu
mot adott a magyaroknak, utána 
szovjet páncélos egységek jelentek 
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meg, melyek szinte "beterelték" a 
magyar hadsereget a Felvidékre. A 
magyar csapatok nem kaptak lő
szert a nehéz fegyverekhez, mert 
nem bíznak bennük. A magyar fiúk 
örültek, bogy felvidéki történelmi 
magyar földön lehettek, de a lakos
sággal való 'beszélgetést a szovjet 
hatóságok hamarosan betiltották. 

'. 
Montreáli csoportunk vezetősé

ge egyre gyakrabban kap meghí
vást a város többi magyar szer-

vezetétől, ami növekv.ő népszerü. 
ségüket bizonyítja. Ujabban részt. 
vettek a Hungária Egyesület és a 
Szent István egyesület rendezvé. 
nyein. 

A torontói Rákóczi SzövetSég 
megalkotta a "Rákóczi Historical 
Society" nevü helyi mozgalmát, 
melynek célja megoldást találni 
azoknak a magyarság szempontjá
ból fontos javak, tárgyak, doku
mentumok, emlékek stb. megőrz é 

A miskolci nyomozó alosztály díszmenete a szeretett parancsnok előtIl 
1941-ben 
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, amelyek a tulajdonosok halá
után a másod és harmadgene

magyarság érdektelensége 
veszendőbe mennének. Ecél

a meglévő anyagból rendkívül 
kiállítást is rendeztek. Ha

célból a MKCSBK vezetősé
és csoport jaink már évek óta 

csendőrmúzeum, a MKCSBK köz
és a Bajtársi Levél céljaira 

ingatlan, emigráns ~. kir. 
laktanya megvalósítását 

és a lehetőségeket vi
(E számunk fényképeket is 

a megmentett csendőr em
IékeJ[{böJ .) 

'. 
Bajtársaink világszerte sok ked

levéllel keresik fel a MKCSBK 
sokan a Bajtársi Levél-

rnegjelenő cikkekhez, írásokhoz 
nak. Sajnos, hely hiányá

képtelenség e leveleket itt kö-
pedig igen fontos volna. A 

B.L. nagy késése miatt 
szerkesztő többszáz levélben kel

megnyugtató választ adjon, 
ismételten a B.L. késését ered-

'. 
A MKCSBK központ híven mult

minden levélre azonnal vá
minden kérést elintéz, min

pénzadomány t azonnal levél
nyugtáz a feladónak. 1968-ban 
ügyvezető elnök háromezernél 

levélre válaszolt. Mindent el
függö ügy nincs. A Baj-

társi Levél késése esetén türelmet 
kérünk! 

Emlék a multból: - "Posszert 
J akab századost azért, mert egy or
szágos feltünést keltő bünperben, 
perrend, szolgálati utasítás és til
tó parancs ellenére a nyomozást 
személyesen vezette, kihallgatáso
kat eszközölt, házkutatást, sze
mélymotozást elrendelt, a gyanú
sított kihallgatását személyesen 
vezette, de mindezen szabálytalan 
eljárásával a csendőrségnek orszá
gos hírnevet szerzett, 30. azaz har
minc napi szobafogságga~ fenyítem 
meg. Schill sk. tábornok, a m. kir. 
Csendőrség felügyelője." - (A 
gyilkos lOr. Frohreich Imre volt, 
Egyedy Artur ötezer holdas föld
birtokos apósát fojtotta meg.) 

• 
A vezetőség ügyvezető elnöke 

1969. februárban résztvett a nagy
sikerű montreáli csendőr vacso
rán, hol az ünnepi szónok szerepét 
töltötte be. 1969. április 13-án a 
weil andi bajtársak kérésére részle
tes tájékoztatást tart?tt a MKCS 
BK helyzetéről Wellandon. 1969. 
május 16-án a courtlandi csoport 
meghívására megbeszélést végzett, 
meglátogatta Pekáry István fhdgy 
ujjászületett és igen szép lovas őr
sét, meglátogatta az "ellátó őrsöt" 
a Dutch Hill hegyen, hol Kiss Gá
gor fhdgy és vitéz Szendi József 
őrm, csoportvezetővel folytatott 
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megbeszélést és hoztak értékes ja
vaslatokat. Hazafelé menet meglá
togatta a rochesteri és churchvillei 
bajtársakat, majd a hamiltoni cso
portvezetőnket. 1969. június 29-én 
meglátogatta Worthingtonban a 
szinte tragikus kimenetelű autóbal
esetbc51felépülőben lévő Nagy 
György prm ' bajtársunkat. 1969. 
július l3-án a courlandi búcsún ta
lálkozott a londoni csoportveze
tőnkkel és dohányvidéki csendőr 

bajtársakkal. 

• 
" 

Keressük Cilli József főtőrm baj
társunkat . . Aki tud róla, értesítést 
a MKCSBK központba kérünk! 
Öccse is csendőr volt. Győr me
gy ében szolgáltak. 

A Bajtársi Levél számára járőr
cikkeket .. kérünk! ,A csendőr szol
gálat szépségeit és értékeit kifeje
ző járörci}{kekben hiányunk van! A 
cikkek ne legyenek hosszúak, mert 
azt a nyomdánk nem szereti és 
anyagilag . nehezen győzzük. 

I. 
Sok csoportunk adós a MKCSBK 

központ anyazászlajára (Tölgyesy 
Győző vőrgy) küldendő csoport
szalagokkal! A szalagok leírását a 
B.L. 1965,. március-áprilisi száma 
35-ik oldalán közöltük! Kérjük cso
port és szórványvezetőink intézke
dését, mert a központi zászló so-

kat utazik, ilyenkor a MKCSB&: 
erősségét hirdeti! 'A szalagok elké_ 
szítési ára elenyésző, mi elküldjük 
az anyazászló szines-szalagos 
fényképét emlékül. 

'. 
Kivonat egy hazalátogató leve

léből: - "Az otthoni helyzetet le
írni nem lehet! Az élet nagyon ne
héz, pénz nincs. Mindent lehet kap
ni, de a munkás órabére oly ala
csony, hogy nem igen vásárolhat 
Pl. 1 kg sertéskaraly 35-40 forin 
egy vasuti munkás órabére 7-8 fo
rint. Ezért lehet mindent kapni, 
mert a zöm nem tudja megfizetni. 
A tisztviselők fizetése is igen ala
csony. Az embereket lelkileg törte 
össze ez a helyzet, ahol lehet, sza
badon beszélnek és szidják a rend
szert és az oroszokat. A 'legtöbben 
isznak, az alkoholba menekülnek." 

• 
Horváth László főtőrm bajtár

sunk 1967. nov. l-én nyugalomba 
vonult Chicagóban. Nov. 25-én a 
chicagói bajtársak meglátogatták 
és emlékül egy értékes irattárcáva 
ajándékozták meg. Horváth főtőrm 
Bajtársunknak jó egészséget kivá
nunk! 

• 
Jegenyés Pál főtőrm bajtársun

kat, chicagói csoportvezetönket a 
helyi Szent István rk. egyházkÖZ
ség tanácsosává választotta. Mun-

kahelyén pedig 10 éves szolgálata 
arany nyakkendőtüvel, 

M-lO jelzéssel jutalmazta a Moto
rola rádiógyár. 

• 
Vasfüggönymenti tudósítónk nyi

tott szemmel jár! Kezébe került 
egy füzet, melyet Burgenlandról ír
tak az osztrákok. A füzet tele volt 
hamisításokkal, valótlanságokkal. 
Nevezett bajtársunk a füzetet el

Wass Albert professzornak, 
alaposan megírta a magáét a 

kiadónak! így is lehet magyar ér
deket szolgálni! 

• 
A sydneyi MKCSBK csoport 

1969-ben ünnepli fennállásának 20 
éves évfordulóját. iUgyanezt teszi 
a torontói csoport is és még töb
ben. Beszámolóikat hozza majd a 
B.L. is. Csak tovább Bajtársak: 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

'. 
Keressük vitéz Ugray Gábor al

ezredes bajtársunkat! Európai hír 
szerint a szabad nyugatra érkezett. 
Aki hallott róla, értesítse azonnal 
a MKCSBK központot! 

• 
Szent László Társaság az 

széktartóvá ismét csen
Szombathy Lajos zls 
nevezte ki. Szombathy 

bajtársunk példás életével, a ma
gyarság érdekeinek előmozdításá

val érdemelte ki e magas elisme
rést. Ö is egyike a küzdő MKCSBK 
csoportvezetőinknek, kinevezésé
hez szívből gratulálunk! 

'. 
Pittsburgi csoportvezetönk: vitéz 

Tamáska Endre szds résztvett a 
Vitézi Rend USA szervezetének 
youngstown i Szent László ünnep
ségein, majd Clevelandban a Vitézi 
Rend zászlóavatásán. ,A díszbeszé
den 300-an vettek részt. Itt talál
kozott több csendőr bajtárssal is. 

'. 
Egy európai fhdgy bajtársunk a. 

következőket írta: - "Hitem és 
meggyőződésem, hogy hivatásun
kat még nem fejeztük be! A sors 
tartogat még egy felvonást, amit 
csak mi játszhatunk el a világ szín
padán. Készítsd a népedet!" - Bár 
igazat írna a fenti bajtársunk. Hogy 
az idő érik, azt mi is érezzük! 

• 
Soós Péter őrm bajtársunk két 

évvel ezelőtt Kanadába jött láto
gatóba Angliából. Megkedvelte Ka
nadát és munkát vállalt egy fameg
munkáló üzemben. Szerencsétlen
ségére baleset érte és elveszitette 
3 ujját egyik kezéről. A hatóságok 
kórházba vitték és így lett a baj! 
Kitudódott, hogy "csak" látogató
ban van és munkát nem lett volna 
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A torontói MKCSBK csoport alapítói 1949-ben, 
húsz évvel ezelőtt 

szabad vállalnia. Szerencsére a 
bajban, rokkant illetményét élet
h.osztiglan kapja a kanadai állami 
biztosítótól. Már úgy volt, hogy 
megkapja a végleges letelepedési 
engedélyt, de aztán váratlanul a 
kanadai hatóságok visszaküldték 
Angliába azzal, hogy angol állam
polgárként adja be a szabályszerű 
kivándorlási kérvényét. Ez meg
történt s mi bajtársi szívvel várjuk 
vissza Péter Bajtársunkat, kit idő
közben megkedveltünk s magunk 
közt szeretnénk látni élethosztig
lan! Soós Péter kétszer vett részt 
a torontói csendőrnapokon! 

A hazai kommunista "Magyar 
Hírek" c. hazuglap újabb számai
ban is rendületlenül foglalkozik a 
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csendőrökkel. 'A képes történetben 
(comic) minden alkalommal csen
dőröket ábrázolnak, amint a baju
szos, rosszarcú, buta fenevadak ár
tatlan embereket hurcolnak meg. 
Ugyanezeket filmjeiken is hozzák, 
ártaniakaró propagandájukkal tá
jékozatlan nyugatiakat tévesztenek 
meg. Egy másik képeslapban kö
zölték Móré Mihály kommunista 
"művész" festményét az 1937-es 
mecsekszabolcsi csendőrsortűzről. 
Csak azt nem értjük, ezek a "mű
vészek" miért nem festik meg pl. 
az ÁVH emberdaráló gépeit, az 
1956-08 ifjúság felkelését, az Á VR 
kiirtását, Rákosi menekülését, stb. 
stb. Mert, amit írnak rólunk, egy 
sem igaz, csupa kommunista pro
paganda a hajdani Magyarország 
leghűségesebb szervezete ellen. 

Egy másik szá!mban versikét is 

közöltek. A versike olyannyira 
meghatott bennünket, hogy itt is 
közreadjuk, hadd nevessen a csen
dőr emigráció: 

"Házam előtt kint ültem a lócán, 
Két csendőr jött kilenc óra után, 
Megállnak és nagyon is gorombán 
Azt kérdezik, minek ülök az utcán, 
Csendőr uram: ez a saját tanyám, 
Nyugszom kicsit a sok munka után, 
Ne pofázzék, csattan nagyot aztán, 
Sok csillagot láttam én az utcán. 
Felvettem a kalapomat szépen, 

t rugott a hátsó ülésen. 
Ilyen volt a híres csendőr régen, 
Gyűlölte a békés paraszt igen." 

megható versike szerzo] e 
Sándor, a lap szerint "nép

nemesen egyszeru" köl
megérdemli a közlést. Mi 

megyünk és javasoljuk a 
. .... "UJLU rend adományozását is neki. 

--."'_'-Juk, hogy a "költő" életraj
elfelejtették közölni. Mert va

_.'~"L.UU'LvH rendőri felügyeletes kom
szervezkedő, vagy más 

bűncselekmény miatt 
ellenőrzést érdemlő "ne

hazudó", falurosszáról van 
s a járőr saját hatáskörében in

el a dolgot az ujabb interná
helyett, amit Paczai elvtárs így 

ki". 
A "Magyar Hírek" hazuglap leg

száma viszont ismét norma
végzett! Az angyali 

kommunista kormány 1970-
nagyszabású világtalálkozót 
rendezni a külföldön élő ma

számára. Az ünnepség ösz-

szeesik Szent István királyunk szü
letésének ezredik évfordulój ával. 
Trianon 50-ik, a párizsi béke 25 és 
szülőföldünk "felszabadulásának" 
25-ik "dicső" évfordulójával is. 
Bár sokat tudnánk írni erről a dicső 
évfodulóról, legegyszerűbb közölni 
a Hidfő idevágó megjegyzéseit: -
,,.Alkalmasabb dátumot nem is ta
lálhattak volna a magyar emigráció 
megnyerésére, mint április 4-ét. 
amikor az utolsó honvéd és csen
dőr valahol a Lajtánál elhagyta az 
ország területét. 

Méltó dátum és ki ne emlékeznék 
vissza örömtől repeső szívvel azok
ra a koratavaszi napokra, amikor 
motyókkal és batyukkal a hátán 
százezres karavánok közé beékelve 
meneteIt a bizonytalan jövő felé. 
Ki nem örült, hogy végre otthagy
hatta mindenét, amit élete keserves 
munkájával összekapart. Házat, be
rendezést, régi emlékeket és min
dent, ami a multat jelentette neki. 
Ki ne örült volna, hogy házába, la
kásába és minden ingó és ingatlan 
jószágába beültek a felszabadítók 
és itélkeztek élők és holtak felett. 
Ki nem örült a felszabadító had
sereg vörös katonáinak, amik min
den nyugati sex-hullámot megelőz
ve tanították meg asszonyainkat és 
leányainkat a szabad szerelem gya
korlatára. Mert a hazai terveket 
olvasván az a benyomásunk, hogy 
azok az idők voltak napjaink leg
szebbjei közé tartoztak. A régi vi
lág összedőlt és a győztesek a füs
tölgő romokon ülték a tort. Törtek
zúztak mindent, ami nem az övéké, 
multat és jelent egyaránt. A nagy 
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tanítómester, Rákosi Mátyás volt 
az, aki kijelentette, hogy 1945 áp
rilisa a magyar történelem leg ál
dottabb eseménye és minden az
előtt csak a reakció és az uri hun
cutság világa volt. Az egész ezer
éves magyar történelem csak azért 
volt, hogy előkészíthesse ezt a ra
gyogó áprilisi napot, amikor ő és 
ötösfogata ráülhettek az ország és 
a nép nyakára. Valóban áldott idők 
voltak, melynek megünneplésén az 
egész világ magyarságának részt 
kell vennie." 

Üzen a Bajtársi Levél szerkesztője: 

Lapunkat igyekszünk megjelen
tetni negyedévenkint, 32 oldalon 
és rendszeresen, de ' ehhez szüksé
ges a rendszeres fizetés is. Las
san és nehezen fizetők a B. L. ké
sését okozzák. Rövid cikkeket ké-

• 

rünk, igyekezzünk úgy fogalmazni, 
hogyaszerkesztőnek ne kelljen 
átírni a teljes szöveget. Az olvas
hatatlan kézirás szemrontó, amit 
még le is kell gépelni. Mindez őrli 
az erőt és elviszi az időt. 

Lapunk kiadási ára kb. 25%-al 
emelkedett, a postaköltség meg
duplázódott. A hátralékok bekül
dése segít, ha ez nem történik meg, 
a B.L. ismét késve fog megjelenni. 
Sajnos, más anyagi forrás hiányá
ban a szerkesztő kénytelen a vára
kozás álláspontjára helyezkedni. Ha 
bejön a pénz, akkor lesz B.L., ha 
nam, akkor várunk. A B.L. 1968 
január-augusztusi száma nyomda
költsége $760.00 volt, a szeptem
ber-decemberi száma $644.00. Pos
taköltségre az előző számért kifi
zettünk 38 dollárt, az utóbbira 72 
dollárt. Egyetlen segítség Bajtár
saink jószándéka, csoportvezetőink 
rámenése. 

A jelen Bajtársi Levél kézirata 1969. július elején került a nyomdába. 

Időközben a nyomda az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh "Hungarian 
Package" sorozatának legfontosabb könyvét az angoinyelvű 600 oldalas 
"A magyar nemzet története" c. művet szedte és adta ki, Trianon 50-ik 
évfordulójára. 

A tragikus évforduló és az angoinyelvű történelemkönyv megjelené
sének fontosságát megértjük, a legfontosabb könyv idejében kerül az 
illetékes nyugati politikusok, könyvtárak tulajdonába. Hisszük, hogy eZ 

a szellemi harc eredményes lesz! Az emigráns csendőr tiszteleg Gróf 
Wass Albert professzor úr. Dr. Vörösváry István úr és nyomdász ai előtt: 
a "Kanadai Magyarság" kiváló munkát végzett. Ezért elnézzük a BajtárSI 
Levél féléves késését is! 
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Felvétel a Szent László Társaságba 

kisbarnaki Farkas Ferenc 
úr, a Szent László 

kormányzója a káptalan 
terieszté,sél'e Magyarországért 
a magyarságért teljesített kiváló 

ta ikért Szent László lovag
avatta és Társaságba felvette 

következő csendőr bajtársakat: 
Mihály tb. szakaszvezetö 

Bagoly Andrásné 
János szakaszvezető, 
János alhadnagy, 

János szakaszvezető, 
Frigyes tb. alhadnagy, 
Dániel szakaszvezető, 

István törzsőrmester, 
László főtörzsőrmester, 
Béla főtörzsőrmester, 

János őrmester, 
János őrmester, 

János törzsőrmester, 
Farkas őrmester, 

lörmemdlv János őrmester, 
Jánosné, 

Béláné, 
József szakaszvezető, 

Mátyás őrmester, 

Máté János v. törzsőrmester, 
Arányi Gyula törzsőrmester, 
Csala Gyula szakaszvezetö, 
Dankó Mátyás alhadnagy, 
Eszes Mátyás tb. főhadnagy, 
Esze~ Mátyásné, 
Ferenczí Márton alhadnagy, 
Dr. Fráter Gyula százados, 
Gál József főtörzsőrmester, 
Horváth Lajos főtörzsőrmester, 

Hercegh József főtörzsőrmester, 
Harmati András törzsőrmester, 
Hangodi István alhadnagy, 
Körmöczy Nándor g. százados, 
Kiss Gáborné 
vitéz Szendi Józsefné, 
Komáromi József törzsőrmester, 
Pálházi Andr.ás törzsőrmester, 
Lajos Sándor őrmester, 
Makranczi Imre őrmester, 
Marton Ambrus őrmester, 
néhai Malomsoky László százados, 
Nemesmonostory Jenőné, 
Noel Péter tb. csendőr 
Noel Péterné, 
Orbán József törzsőrmester, 
Dr. Papp Zoltán százados, 
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Szalay István alhadnagy, 
pzabolcs István főtőrzsőrmester, 
['óth Gyula főtörzsőrmester, 
Urfi János főtörzsőrmester, 
vitéz Thassy-Plávenszky Ferenc 

alezredes, 
ifj. Tölgyesy Győző tb. csendőr, 
Papp Lajos főtörzsőrmester, 
Brewerné Papp Eszter, 
Nagy János szakaszvezető, 

ritéz Temesváry Márton 
tb. hadnagy, 

néhai Sipos Lajos törzsőrmester, 
Bogsányi József , ezredes, 
Gál Lajos őrmester, 
~r. Budavári \Alajos tb. zászlós, 

CSEN'DÖR GYERMEKEINK 
ELÖREHALADÁSA: 

Zongor Zoltán 1968. tavaszán a 
torontói egyetemen elnyerte a B.Sc. 
fokozatot a vegyészmérnöki sza
kon. Zolinak és. Dr. Zongor Lász
ló szds bajtársunknak szívből gra
tulálunk! 

Csöndör Elvira, Csöndör József 
főtőrm bajtársunk leánya 1968. ta-
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Csöndör József főtőrzsőrmester, 

Máthé Jenő őrmester, 
Dr. Szabolcs . József százados, 
Somos István g'. főhadnagy, 
Körösy J9zsef B.A. hadnagy, 
Demetrovits ;Dezső százados, 
Dr. Török Béla tb. hadnagy, 
vitéz Kemes László szakaszvezető, 
Gylderifalk Aage tb. csendőr. 

A Szent László Társaságba több 
érdemes csendőr bajtársunk felvé
tele foLyamatban van. Az új Szent 
László Lovagoknak Dr. Hász Ist
ván tábori püspök úr áldását 
küldte. 

vaszán a los angelesi egyetem film
müvészeti szakán B.A. fokozatot 
nyert. Szívből gratulálunk! 

Kovács Éva, Kovács György II. 
főtőrm bajtársunk leánya a buda
pesti egyetemen 1968. tavaszán or
vosdoktori oklevelet szerzett. Dr. 
Kovács Évának és szüleinek szív
ből gratulálunk! 

Orbán Gyula tanár Hollandiában 
elnyerte a bölcsészdoktori címet. 

Orbán Gyulának és szüleinek: 
József tőrm Bajtársunknak 

-,-_.'-- "" gratulálunk! 

Kálmán Tamás sikerrel végezte 
a kanadai kir. kato

akadémián és 1968. aug.1-én 
avatták. Katonai pá

át a páncélos fegyvernemnél 
ontáriói Borden táborban 1lleg

Kálmán fhdgy-nak és édes
Kálmán ezredes Bajtár

-,WUUJ'''''' szívből gratulálunk! 

a németországi 
ni:l'L;Ut~UL'~U elnyerte az elektromér

oklevelet, előzőleg a buda
müszaki egyetemen végezte 

Kiss Anikó sikerrel végezte a ta
főiskolát St. Catheri

Kanadában és hivatását To
megkezdte. Anikónak és 

Ferenc g. fhdgy Bajtársunknak 
gratulálunk. 

tavaszán 
meg az elektromérnöki ok

a Troy, N.Y. USA-i egyete-

men, ugyanott 1968. júniusában ' a 
komputer tudományban a M.Sc. 
fokozatot nyerte el. üj. Kuli M.S.c. 
fiunknak és szüleinek: ;Dr. Kuli 
Sándor szds Bajtársunknak szívből 
gratulálunk! 

Tarnóy Gyuláné Reményi Klára 
sikerrel végezte a tanítóképző fő
iskolát St. Catharinesben, Kanadá
ban, hivatását 1969. őszén ugyanott 
folytatja. 

Kiss Erzsébet kitüntetéssel érett
ségizett a St. Catharines-i gimná
ziumban és Ontario ösztöndíjat 
nyert. Tanulmányait a tanítóképző 
főiskolán folytatja. 

ifj. Mohácsi György, néhai Mo
hácsi György őrm bajtársunk fia 
kitüntetéssel érettségizett az egyik 
torontói gimnáziumban, elnyerte az 
"év legkiválóbb diákja és atlétája" 
díjat, tanulmányait a torontói egye
tem mérnökkarán folytatja, Onta
rió ösztöndíjat nyert. Gyurinak és 
Édesanyjának szívből gratulálunk! 

Peterdy Katalin igen jó ered
ménnyel érettségizett Torontóban, 
tanulmányait a torontói egyetem 
bölcsészkarán folytatja. Kati 1968. 
nyarán Fillmore-ban rangelsőként 

végezte a Magyar Cserkész Szö
vetség kiscserkészvezetőképző tan
folyamát . Katinak és szüleinek: Pe
terdy Mihály őrm Bajtársunknak 
szívből gratulálunk! 

Horváth Erzsébet, Horváth Lász
ló főtőrm leánya Chicagóban si-
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kerrel érettségizett, majd a német 
nyelvböl taoítónÖi · diplomát szer
zett kitünö eredménnyel. 

ifj. Torma Vince, Torma Vince 
örm fia, Chicagóban sikerrel érett
ségizett,' ~ajd az üzlet-adminiszt
ráció szakon kitűnö eredménnyel 
szerzett diplomát. 

Vida László, Vida József örm fia 
a chicagói egyetem orvosi fakultá
sán kiváló eredménnyel végezte a 
II. évei, tanulmányai folytatására 
$1.200 · Ösztöndíjjal jutalmazta meg 
az egyetem. 

ifj. Pataki József, ' Pataki József 
K.S.L. s.zakv. fia a montreáli egye
tem esti tanfolyamán végzi tanul
mányait. Nappal dolgozik, mint 
tervezö, a De Haviland repülögép
gyárba~. 

Hunterné Paxy Katalin, vitéz 
Paxy Károly fhdgy leánya elvégez
te a North Bay-i tanítónöképzö fö
iskolát s jelenleg Torontóban tanít. 

néhai Szűcs János g. ezds uno
kahuga: baranchi Tamáska Éva a 
Salt Lake Cit y-i (Utah, USA) egye
tem elnyerte a M.Sc. fokozatot a 
könyvtáros tudományban s jelen
leg is ott dolgozik az egyházi 
könyvtár geneológiai osztályán. 

ifj. Hollády Ernő sikerrel érett
ségizett Los Angelesben (Califor
nia, USA) és tanulmányait a Los 
Angeles-i egyetemen folytatja. Er
nönek és szüleinek: Dr. ' Hollády 
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Ernö szds Bajtársunknak szívböl 
gratulálunk! 

néhai Dr. Tóth József örgy End
re fia érettségi után műszaki rajzo
lóként d~lgozik Nyugat-Ausztráliá
ban, huga most érettségizett Bed
ford Park-ban. Mindkettejüknek és 
Édesany juknak szívböl gratulá
lunk! 

Dr. vitéz Székely ' Frigyes szds 
bajtársunk két fia érettségijük utá 
egyetemi tanulmányokat folytat
nak a kanadai Quebec-ben. Mind
~yájuknak szívböl, ?ratulálunk. 

Kádár Sándor és huga Francia
országban a koruknak megfelelő 

osztályokat kitűnö eredménnyel 
végezték és elismerö oklevelet 
nyertek az iskolától. Kádár Ferenc 
szakv. Bajtársunknak szívböl gra
tulálunk! 

MátJéffy István építészmérnök 
(néhai Mátéffy István ezds fia) ter
vei alapján épült fel Sydney 32 
emeletes legnagyobb felhökarco
lója. 

Warrenné Szathmáry Emőke 
B.A. 1968-ban rangelsöként végez
te a torontói egyetem antropoló
giai szakát és a fakultás elnökének 
aranyérmét nyerte el (megfelel a 
kormányzógyűrűnek, Summa Cum 
Laude), 1969-ben túlhaladta a M.A. 
fokozatot és tovább tanul a Dr: 
Ph. fokozatért. A kanadai nemze~ 
tudományos alap $3.600 összegu 

ösztöndíjban részesítette azzal a 

attaI, hogy a nyári szünidö
embertani tudományos vizsgá

lat,nlnlt végezzen a Manitoulin szi
élö indiánok között. Az 
kormány $750 ösztöndíj-

jutalmazta. Emöke késöbb, ta
befejezése után a ma

eredetével is óhajt foglal
....... ~_.... tudományos alapon. 

ifj. Pekáry István, Pekáry István 
bajtársunk fia bevonult az 

légierökhöz. Az ujonc is
_.v." ... 782 repülökatona közt rang
~lsökéllt végzett, elnyerte az ame

légierök "American Spirit 
Medal" jelvényes kitünte

_ 'ese:L, Az iskolaparancsnok megha
kedves levélben gratulált Ist-

szüleinek, melyhez mi is csat-

Szendi Csaba, vitéz Szendi Jó
örm bajtársunk fia bevonult 

amerikai hadseregbe, ahol elvé
a hadsereg tábori lelkész-ki
tanfolyamát oly kiváló ered-

ménnyel, hogy öt is az "American 
Spirit Honour Medal" jelvényes ki
tüntetésével disZítették fel. Csabá
nak és Szüleinek szívböl gratu
lálunk! 

Kálmán Tamást egyszerre fö
hadnaggyá avatták, ifj. Pekáry Ist
ván és Szendi Csaba katonai szol
gálatuk kezdetén kitüntetést nyer
tek, apáiktól örökölt katona-szel
lemüket bebizonYították! Tamás, 
István, Csaba, büszkék vagyunk 
Rátok! 

Csendőr gyerrnekeink előre hala
dásának örvendünk, mindnyájuk
nak szívből gratulálunk és további 
sik.ereket kivánunk! 

Kérjük csoportvezetöinket, a to
vábbiakban is kÜldjék be csendör 
gyermekeinkröl Szóló tudósításai
kat! Sorsuk, eredményeik mindnyá
junk közös öröme, ök szolgálják 
helytállásukkal, sikereikkel a ma
gyar jövöt! 

t 
HALOTTAINK 

Török Dezső alezredes 1968. jú-
27-én 72 éves korában agy

következtében Norvich-on, 
elhunyt. Halála váratla

, egy hosszú munkás élet után 
megérdemelt nyugdíjidö elején 

II\V,"tlz·t:>7t:>tt be. Török alez egyike 

volt legkiválóbb bajtársainknak, ki 
minden levelében csak biztatott, 
hitet adott, 20 éven át egészen 
nyugdíjbameneteléig havonta l an-

, gol fonttal támogatta a Bajtársi Le
velet. Az angliai magyarság egy 
megbecsült kiváló tagját veszítette 

55 



Török Dezső alezredes 

el. Temetése július l-én zajlott le 
bajtársi részvétel nélkül, angliai 
bajtársaink a vasuti sztrájk miatt 
csak lélekben lehettek jelen, a MK
CSBK-t csupán egy koszorú képvi
selte. Földi maradványait elham
vasztották. Özvegyének a tragikus 
hír vétele után azonnal részvétün
ket fejeztük ki. 

Malomsoky László ny. százados 
1967. június 21-én féléves szenve
dés után rákbetegségben Skellefteá
ban, Svédországban meghalt. A 
szabadságharc után került nyugat
ra, Svédországban telepedett le és 
az északi sarkkör közelében fekvö 
kis svéd város: Skelleftea muzeu
mában dolgozott, ahol inteligenciá
jáért, lelkiismeretes munkájáért 
szerették. Szoros kapcsolatot tar
tott a MKCSBK központtal, a Baj-
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társi Levélre rendszeresen áldo
zott. 1966 öszén ment nyugdíjba 
és boldogan élt kis lakásában, me
lyet, mint írta, mindennel berende
zett, ami a földi kényelmet és kul
túrát szolgálhatta életében. Élete 
alkonyán könyvet is írt a szovjet 
meg szállás utáni tapasztalatairól 
és ezügyben kiadót keresett. Ösz
szehoztuk Wass Albert professzor
ral, aztán évek után hallottunk ró
la, majd a volt munkahelye érte
sített haláláról. Temetésén unoka
huga vett részt, holttestét elham
vasztották és hazavitték Magyar
országba. 

Ferenczy 'Andor alezredes 1969. 
áprilisában Curitibában, (Parana, 
Brazilia) meghalt. iA hírt Sao 
Paulo-i csoportvezetönk küldte, 
személyéröl és haláláról közelebbi 
adatok nem állnak rendelkezésre. 

Dr. Bóna Zoltán százados 1968-
ban Székesfehérváron rákbetegség 
következtében elhunyt. 

Ferenczi Lajos szakaszvezetö 
1969. február 16-án Philadelphiá
ban (Pennsylvania, USA) tragikus 
hirtelenséggel meghalt. Február 
14-én lakása elött elesett a havas 
járdán, fejét beütötte. Másnap el
veszítette eszméletét, megoperál
ták, de minden orvosi igyekezet el
lenére sem tért többé magához. A 
helyi MHBK és a valleyforgei cso
portunk értékes tagja volt, több~ 
ször résztvett a new-brunswicki 
csendörnapokon és piknikeken. Ko
porsója beszentelése a rk. templom-

volt, vitéz Szarka Lajos örgy, 
_ .ITTDTE csoportvezetö 1 órát töltött 
. "">.V<ltLC1JtC1 mellett. A. sírnál a MKCS-

csoportvezetö mondott búcsú
Szabadságharcos barátai 

sírtak, majd elénekelték a 
és székely himnuszt. Fe-

1.10;;"'-'''' szakv erdélyi születésű szé
volt, a szovjet elleni harcok
megsebesült. Egyik fia Svéd

másik fia az óhazában, 
~~,vp.l~e itt gyászolja. 

":1 

I • 

elhunyt. A kommunisták 10 évi 
börtönre itélték, amit kemény ka
ton ához és igaz bajtárshoz illöen 
szenvedett át. Börtöntársai . a leg
szebben nyilatkoztak róla, a meg
alázott helyzetben tanúsjtott ma
gatartása példás volt. A MKCSBK 
segélyalapja 20 dolláros IKKA cso
magot utalt át özvegyének Antal 
Mihály rendör szakv. tb. csendör, 
volt börtöntársa nemes adománya
ként. 

Dr. Zsoldos László . százados 
1969. február 14-én, a csendörnap 
reggelén 56 éves korában . szívro
ham következtében Ch~chiri-Vichi
ben, Venezuelában váratlanul meg
halt. Feleségével együtt vakációz
tak a tengerparton. Holttestét ha-

Dr. Zsoldos László százados ravatala Caracasban, Venezuelában 
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zaszálIították Caracasba és ott ra
vatalozták fel. Temetése február 
16-án zajlott le rendkívüli részvét 
mellett. Dr.' Zsoldos szds a szabad
ságharc után érkezett Venezuelá
ba, ott teljes energiájával részt
vett a magyarság munkájában. A 
MHBK venezuelai főcsoportveze

tője volt, a MKCSBK területveze
tője, de támogatott minden nemes 
munkát, a cserkészeket, a venezue
lai magyar egyesületeket. Nevét, 
fényképét hosszú éveken át állan
dóan láttuk a helyi tudósítások
ban. Március 2-án valenciai cso
portunk gyászmisét mondatott lel
kiüdvéért. Páter :nr. Dömötör Ede 
megható szavakkal méltányolta 
nagy magyar munkáját. A gyász
misén résztvett özvegye is, majd a 
misét követő csendőrnapon is meg
jelent, hol csendőr bajtársaink Pr. 
Zsoldos szds érdemeit külön is 
méltatták. Halála a venezuelai ma
gyarság legnagyobb vesztesége! 

Fenyvessy Károly ny. alhadnagy, 
volt csornai szakaszparancsnok 
1968. május 27-én Csornán 87 éves 
korában elhunyt. 

Csaba Zoltán g. alezredes 69 
éves korában Pécsen, 1968. máju
sában gyomorrák következtében 
meghalt. 

Gácsi József főtőrm Philadel
phiában (Pennsylvania, USA) 1968-
ban meghalt. Évekkel ezelőtt mun
kahelyén, egy hús üzemben mérge
zé st kapott, amiből sohase tudott 
kigyógyulni. Visszavonultan, min-

den közösségtől távol élt, a MK:
CSBK-nak sem volt tagja. 

Hangai János főtörzsőrmester 

1968. augusztus 2-án Kőrösladány_ 
ban elhunyt. 

Tóth Ernő alezredes 1969. már
cius 19-én Clevelandban 81-ik élet
évében elhunyt. Temetése március 
21-én zajlott le a Holy Cross te
metőben igen nagy részvét mellett. 
Népszerű, kedves ember volt, a 
Bajtársi Levélolvasója és előfize

tője. Utoljára 1968-ban kaptunk tő 
le levelet és hosszú, végzetes be
tegségéről nem tudtunk. A Kato
likus Magyarok Vasárnapja meg
ható szavakkal emlékezett életéről 
és a helyi társadalomban végzett 
önzetlen, áldozatos munkájáról. 
Özvegyének azonnal együttérzé
sünket tolmácsoltuk a hír vétele 
után. 

Márkus János g. főhadnagy 1967. 
június 23-án 53 éves korában New 
Castle (N.S.W., Ausztrália) agy
vérzés következtében meghalt. So
ha semmi baja sem volt, de nem 
tudta megszokni az ausztrál kő
rülményeket. Halála előtti időkbe 
mindenkitől elzárkózott. (Délután 
munkába ment és este a vasgyár 
alagutjában holtan találták. Öz
vegye és fia gyászolják csendőr 
bajtársain kívül. 

Sipos Lajos törzsőrmester Chi
cagóban 1969. január l-én 56 éves 
korában rövid szenvedés után el
hunyt. Karácsony után az ázsiai in-

chicagói magyar szervezet a ma
gáénak vallotta. Chike Ernő tüzér 
százados, a MHBK USA főcsoport
vezetője január 5-én a chicagói rá
dióban megható szavakkal búcsúz
tatta, hasonlóképpen írt róla a 
"Chicago és Környéke" c. magyar 
újság is. /Dr. vitéz Sólyom-Fekete 
István a Vitézi Rend és a Lengyel
Magyar Szövetség nevében külön 
körlevélben búcsúztatta. 

Ravatalához sűrű sorokban men
tek a chicagói magyarok. Január 4-
én volt a temetése, a szertartást 
Dr. Magyar József plébános vé
gezte. A sírnál Jegenyés Pál fő
törzsőrmester, helyi MKCSBK cso
portvezető mondott megható bú
csúbeszédet. Koporsóját a magyar 
nemzeti zászló borította. Jegenyés 
Pál külön verset írt emlékére. Öz
vegyén kívül hárQ'm leánya és az 
Úhazában élő vitéz édesapja, 2 nő
vére és 3 fivére gyászolják. 

Kovács László ny. g. főhadnagy 
1954-ben Budapesten meghalt. 

Kecskés Miklós törzsőrmester 
1967. szeptember 8-án Sudburyban 
(Ontario, Kanada) hosszú szenve
dés után rákbetegségben elhunyt. 
Kivándorlása után a sudburyi nik
kelbányában dolgozott, mint bá
nyász igen szépen keresett, csa
ládját példásan irányította, saját 
szép házát felépítette, idősebbik fi
át Burg Kastl-ban taníttatta. A Baj
társi Levélolvasója, áldozatos elő
fizetője volt. Halála szomorú vesz
teségünk! Özvegyén kívül 2 fia és 
leánya gydszolják. 



Mucsi István százados 

Mucsi István százados 1968. au
gusztus '3-án 54 éves korában Köln
ben" Németországban béltumor 
operáció következtében meghalt. 
Temet~se aug. 6-án volt ugyancsak 
Kölnben. A kardos és hadiszalagos 
Signuni Laudis, a Tűzkereszt L fo
kozat, a német sebesülési jelvény 
tulajdonosa volt. 'Utoljára a szek
szárdi tanszázad parancsnokaként 
szolgált, egységével bevetették az 
alföldi harcokba a szovjet töme
gek ellen. A Tisza folYQ védelmé
ben, Tószegnél, Szolnoktól délre, 
1944. október ll-én sulyosan meg
sebesült, egy szovjet golyó szét
roncsolta bal arcát. Sebesüléséböl 
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Németországbari épült fel. Kölnben 
a német ifjúsági szervezeteknél 
dolgozott. Erkölcsileg és anyagilag 
támogatta a kölni magyar cser
készcsapatot, melynek 2 gyermeke 
tagja volt. Halálával egy igaz ba
rátot és kiváló bajtársat veszítet
tünk. Özvegye, szül. Molnár Jolán, 
Árpád fia, Enikö leánya, 4 tesvére 
az Öhazában, egy növére az USA
ban gyászolják. 

Maczky László g. százados, a 
Szent György, Szent Lázár és a 
Templomos Rend lovagja Stut 
gartban (Németország) 1968, ápn 
lis l-én, 58 éves korában, szívro
ham következtében váratlanul el
hunyt. Kereskedelmi és reálgimná
ziumi érettségi után jogi tanulmá
nyokat folytatott, katonai szolgá
lata után szintén folytatta tanul
mányait. 1936-ban került a csen
dörséghez. Az elöírt próbaszolgálat 
és g. tiszti tanfolyam után, mint 
elöadótiszt, majd osztály g. hiva
talfönök Györben, Szolnokon és 
Désen szolgált, majd átlagon felüli 

Maczky László g. százados 

mellett nagy szorgal
föleg megbizhatóságával 

akitüntetésszámba 
vezénylést a BM. 20. csen

osztályára. Csapattiszti át-

minösítése folyamatban volt. Itt 
szolgált az összeQllllásig. Az emig
rációban korán csatlakozott vitéz 
Farkas Ferenc vezds Magyar Sza
badság Mozgalmához. Eggstetten
ben, Bajorországban a magyarság 
bizalmából községvezetöként dol
gozott, végül az USA hadseregnél 
kapott munkát s 1952-töl haláláig 
polgári alkalmazottként Stuttgart
ban dolgozott. Az emigrációban, 
mint nagy idealista, ízig-vérig hű
séges hazafiként tünt ki, családja 
létfenntartásáért végzett nehéz 
munkája mellett példaadó áldozat
készséggel és fáradhatatlanul dol
gozott az emigráns magyarság és 
Magyarország érdekei ért vitéz Far-

Maczky László g. százados sírja Stuttgartban, 
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kas vezds oldalán. József királyi 
herceg, tábornagy elsönek avatta 
vitézzé várományosként 1960-ban 
a Horthy végrendelet alapján újjá
szervezett Magyar Vitézi Rendben. 
Egyik szervezöje volt az ugyancsak 
életrehívott 100 éves Szent László 
Társaságnak. Igen lelkes híve volt 
a MKCSBK-nak és szervezöje a né
metországi csendör találkozóknak. 

Egyáltalán nem kicsinyít j ük 
Maczky László g. százados Bajtár
:sunk nagy érdemeit, mikor az igaz
;ság kedvéért leírjuk, hogy 1965-ben 
öt is utol érvén az emigráns kór
betegség, szakitott eddigi vezetöi
vel, az emigráns :magyarság nagy
jaival és a MKCSBK vezetöség el
nökének 2 teljes napi kérlelése és 
tárgyalása ellenére önállósította 
magát, megalkotta a saját Szent 
László Rend-jét, mérhetetlenül sok 
energiát ölve szinte egyedül küz
dött az ár ellen. Tragikus emigráns 
sors azt megállapítani, hogy egy' 
értékes ember önálló útra tévedve 
felörölte magát és itthagyott ben
nünket, itthagyta szép, népes csa
ládját árván és egyedül. 

Az emberi teljesítöképesség ha
tárán mozgó munkahajszáját nem 
bírta a szíve tovább. Róla igazán 
elmondhatjuk, hogy agyondolgoz
ta magát. 

Temetése 1968. április 5-én zaj
lott le rendkívüli részvéttel. Né
metország és Svájc messze vidé
keiröl jöttek barátai és tisztelöi. jA 
temetö zsúfolásig megtelt kápolná
jában búcsúztatta Páter Szöke Já
nos stuttgarti magyar lelkész, kö
zeli jóbarátja. Koporsóját a magyar 
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nemzeti zászló borította. Temetö 
papja magyar földet helyezett SZÍ

ve mellé, a honvédség nevében egy 
tábornok búcsúztatta. 150 ember 
kísérte koporsóját a sírig, köztük 
csendör bajtársaink többen. Két 
hölgy csendör hozzátartozó közül 
egyik volt osztályparancsnoka öz
vegye volt, ki 200 km-röl jött el, 
hogy lerója kegyeletét. A sírnál 
Nánássy János ref. lelkész egy ma
roknyi hevesi földet szórt a sírba 
és így búcsúztatta az áldozatkész, 
igaz magyart. Sírját hatalmas virág 
és koszorúerdö borította. lA "MK
CSBK Bajtársaid" feliratú piros-fe 
hér-zöld virágkoszorúnk közvetle
nül gyermekei koszorúja mellé ke
rült, a másik oldalra egy csÖ. szds 
barátjának koszorúja. 

Maczky szds gyermekeit mind a 
Burg Kastl-i magyar gimnáziumba ' 
járatta. Özvegyén kívül 3 gyerme
ke, veje és unokája gyászolják. 

Jaeger József tb. csendör, volt 
honvéd föhadnagy Clevelandban, 
(Ohio, USA) 1968. október 19-én 
rövid szenvedés után 63 éves korá
ban vese és májzsugorodásban el
hunyt. Igaz csendörbarát volt, kit 
még a 40-es évek végén Osterode 
táborában avattunk tb. csendörré. 
Édesapja hösi halált halt az Uzsoki 
szorosban az elsö világháború kez
detén. Öccsével együtt katonaisko
lába kerültek, mint hadiárvák. 
Öccse: Károlyfalvy János örnagy 
1947-ben halt meg az egyik szi
bériai hadifogoly táborban. Jliger 
Bajtársunk német nevét sohase 
magyarositotta meg, de kevés iz-

szívű magyart, rámenös ka
ismertünk, mint öt. A 30-as 

Debrecenben egy függe
ügyben rendfokozatát 

A II. világháborúban 
,i6,·I1<>"'I<:.I1"<> a Magyar Kisezüst Vi-

érmet, meg is sebesült és 
rendfokozatának rehabilitá

a folyamatban volt. Az össze
Németországban érte, akkor 

örmester volt. 1946-ban a tá
_ ." .... ,,,,... megnösült és elvett egy öz-

3 árvával. Gyerme
szerencsésen felnevelte, 1951-
az !US/A-ba vándorolt ki. Né

csendör bajtársaink so
felejtik karakán, kiállós 

ég ét és áldozatos magyar
Feleségét 1965-ben veszítet

el, azután egyedül, visszavonul
élt. A Bajtársi Levél szerkesz

hazai, meleg barátság fűzte 
ami a korai gyermekkorból 

mikor a kékruhás kiskatona, 
bajtársunk nem mehetett ha

elszakított Bánátban élö 
_~'J~"'.1 ához Károlyfalvára. 1968. 
,lTf-I\h~ ... 22-én temették a clevelandi 

Délceg Ignácné szül. Rádli Ju-
1968. február 2-án egy tel

évtizedes szenvedés és beteg
után Egyházashetyén, Magyar-

Y""'F.V'U elhunyt. Délceg Ignác örm 
feleségét 1966-ban re
szálIították Londonból 

Magyarországra, hogy édes-

anyja és növére ápolhassák. Em
berfeletti volt, amit felesége, az is
tenfélö angyali lélek szenvedett. 
Nyugodjék békében! 

Tereskey József okl. mérnök, m. 
kir. kormányfötanácsos Buenos Ai
resben 75 éves korában elhunyt. 
Tereskey József zászlós bajtársunk 
édesapját gyászolja. 

Nyilas Ferenc országgyűlési 

képviselö (el öbb föszolgabíró, majd 
vármegyei föjegyzö) 1967. decem
ber 30-án Clevelandban hirtelen el
hunyt. A m. kir. Csendörség nagy 
tisztelöje volt. Nyilas Iván szd s 
bajtársunk édesapját gyászolja. 

özv. Elekes Rezsőné, néhai Ele.
kes Rezsö ezd s özvegye 1968. jan .. 
13-án Eggenfeldenben, Németor
szágban meghalt. 

id. Temesvári Gerőné 1969. ápr. 
25-én 98 éves korában Kaliforniá
ban elhunyt. Idös nagyasszonyunk 
néhai felügyelönk, vitéz Temesvári 
Endre édesanyja volt. Együttérzé
sünket küldjük utolsó felügyelönk 
özvegyének és fiának: vitéz Te
mesvári Márton tb. hdgy bajtár
sunknak. 

Csöndör Józsefné, Csöndör Jó
zser fötörm, edmontoni csoportve
zetönk felesége 1968. december 
15-én hosszú betegség és szenve
dés után Edmontonban meghalt_ 
Dec. 18-án temették igen nagy 
részvét mellett. Koporsóját bará
tok és csendörfiúk vitték. Sírját 
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.... y. 

Láda István bb. hadnagy koporsóját csendőr bajtársak viszik a sírhoz 
Sydneyben, Ausztráliában. 

elhalmozták a virágok és koszo
rúk. Özvegy férje, két leánya, veje 
és kiterjedt hazai vasmegyei ro
konság gyászolja. Nyugodjék bé
kében! 

Torma Vince örm bajtársunk 
anyósa Chicagóban elhunyt. Csen
dör csoportunk tagjai résztvettek 
aravatali búcsúztatáson, majd a 
temetésen. 

Heszky Sándorné sz. Nagy Olga 
39 éves korában 1968. december 
28-án elhunyt Szombathelyen, igen 
hosszú szenvedés és betegség után. 
vitéz baranchi Tamáska Endréné 
testvérhugát gyászolja. (A Tamás-
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ka család saját költségén a nagy
beteg testvért Amerikába hozatta, 
Clevelandban megoperálták, Pitts
burgban hazatérésig ápolták, a sors 
mégis kegyetlen maradt hozájuk.) 
Emlékét örökké örizzük! 

özv. vitéz Karsay Jenőné szül 
Gelencsér Lidia 64 éves kor 
Utrechtben, Hollandiában váratla
nul trombózis következtében 1968. 
április 2-án meghalt. 

özv. Karsayné felállitotta bajtár
si segítségünkkel ura sírkövét, ez
ügyben igen gyakran váltott unk le
velet. Irta, hogy magas vérnyomá~
sal és érszükülettel szenved, egyl~ 
kezét görcsök támadják. KönnYu 

operációra bevitték a kórházba, az Lapja az emigráció értéke volt, 
operácIó sikerült és a gyógyulás , szelleme a magyar család védelmét 
útján volt. Az egyik reggel beszél- és örökkévalóságát szolgálta az 
getett az ápolónövel, majd hirtelen emigrációban. ~ok ~se~<\ör hír, cikk 
rosszul lett: eszméletét veszítette < "jelent meg . behne. S,:'emélyével 
és félóra mulva meghalt. Az ura egy melegszívü csendörbarátot ve
mellé temették április 5-én igen szítettünk. lA kiváló lap megszünt. 
nagy részvét mellett. A sírkövet az Özvegye: Korényi Livia a Burg 
özvegy kifizette, most az ö nevét Kastl-i magyar gimnázium tanár
is ráírják a sírköre. ,Hagyatéki nöje. 
ügyeit a helyi ref. lelkész és egy. _.._ 
k", --' té ik K" "'ük' O Báhnt Kálmán fOJegyzo, a csen-

oz]egyzo III z. oszon] r- d- "k b át' t tó' Bá 
bá Jó f C B 'tá kn k é oro nagyar Ja, a oron 1 -

n zse o~. bab] trrsuikn a tS lint könyvkereskedés tulajdonosa 
az u]a ag us ese - b h - d 

t --t tt b'tá . k" -ik" 63 éves korá an osszu szenve és 
anus 1 o aj rSI ozremu 0- tá 1969 á '1' 13 á h It u n . prt IS - n meg a . 

u<:;"un,<:; Temetése április 16-án történt, ko-

Fekete Sándor okl. kultúrmér
MÁV üzletigazgató, a "Ma
Nök" c. kiváló lap szerkesztő

.----J,- 1968. július 8-án München-
Németországban elhunyt. 

t 
HÖSI 

HALOTTAINK 
Berke Károly fötörzsörmester, 

alsólendvai örs parancsnoka 
öszén Titó partizánbandáival 

ben vívott tüzharcban hösi 
halt . . 

Láczay-Szabó László főhadnagy, 
ungvári tanzászlóalj oktatótiszt
majd századparancsnoka új be-

porsóját barátai, köztük a toron
tói MKCSBK csoportvezetö és az 
ügyvezetö elnök vitték a sírig. 

Hozzátartozóink és Barátaink 
emlékét kegyelettel megörizzük! 

osztásában, a budapesti karhatal
mi ezrednél 1945 januárjában a 
szovjet tömegekkel szembeni két
ségbeesett harcban, hösi halált 
halt . Kötelességteljesítö, vitéz ka
tona volt, a vereckei ütközetben 
Ö vezette a rohamot az Árpád vo
nal visszafoglalására. Dicsö emIé
két megőrizzük! 

Kovács Ferenc tengerészgyalo
gos, az amerikai hadsereg katoná
ja Vietnámban 1969. áprilisában 
hösi halált halt. Holttestét az USA 
hazahozta. 

Nyugodjanak békében! 
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t 
MARTíRHALALT -HALT BAJTARSAINK 
Gádory József ny. alezredes, el

lentétben a B.L.-ben megjelent régi 
hírrel szemben, nem tűnt el, hanem 
Esztergom elfoglalása után a szov
let katonák agyonlötték az óvó
helyen. A hírt egy nyugatra jött 
::sendör bajtársunk hozta. 

Pongrácz János fötörzsörmestert 
az A VO Budapesten kegyetlenül 
megkínozta, majd a kommunista 
népbiróság kötél általi halálra ítél
te és 1958-ban kivégezték. 

Fürész Mihály lovas fötörzsör
mesters az A VR kommunista nyo
mozói 1952. júniusában Mária
nosztrán agyonverték és éjjel a 
nógrádveröcei temetö árkába elás
ták. 

Dr. Vecsey István föhadnagy a 
tetétleni szovjet hadifogoly tábor
ban 1945 nyarán a kiütött tifusz 
következtében meghalt. 

Jeney József zászlóst a szabad
ságharcban való részvétel éért a 
kommunista népbíróság halálra 
itélte és 1957-ben kivégezték. Je
ney zls-t Horthy Miklós kormány
zó érdemei elismeréséül örmester
böl zászlóssá nevezte ki 1944 nya
rán. Az összeomlás után Battonyán 
lakott és Békéscsabára járt dol
gozni. 
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Maros Rezső tÖrZsörmester szov
jet hadifogságban szerzett TBC-be 
1968. áprilisában Jánosházán bele
halt. 

Keresztes István törzsörmestert 
Szakonyfalu községben az A VH 
kommunista nyomozói úgy össze
törték, hogy sérüléseibe rövidese 
belehalt. 

A mártírhalált halt Pálházi Ferenc 
t. fhdgy, voln csendőr szakaszv~e
zető, budapesti Beszkárt ellenor. 

Pálházi Ferenc volt csendör sza
kaszvezetöt, t. föhadnagyot, BSZK
RT üzemellenört a szabadságharc
ban való vezetöszerepe miatt a 
kommunista népbíróság halálra 
itélte és 1956. decemberében fel
akasztották. Pálházi Ferenc Pálhá
zi András törm bajtársunk bátyja 
volt. 

Rásy Barna ny. örnagy kO!mmu
nista internálótáborban 1952-ben 

ft..IIJlC.~Uj:llL. Rásy örgy Varga Géza tb. 
bajtársunk nagybátyja volt. 

ménnyel vádolva a komunista nép
bíróság kötél általi halálra ítélte 
és 1958 nyarán kivégezték. Félegy
házy-Megyesy fhdgy 1945-ben a 
szovjet elleni harcok során fogság
ba esett, a magyar kommunisták 
csak 1951-ben engedték haza, utá
na a szabadságharcig börtönben 
tartották, valószinüen a szabadság
harcban való részvétele miatt vé
gezték ki. Kiváló magyar, rámenös 
katona és csendörtiszt volt! Öz
vegye és 3 gyermeke gyászolja, a 
MKCSBK központ segélyalapja 
évente támogatja öket. 

Kérjük Bajtársainkat, a további
akban is küldjék be a vesztesége
inkre vonatkozó adatokat, melye
ket összegyűjtve a Magyar Felsza
badító Bizottsághoz juttatunk, hon
nan jelentés kerül az Egyesült 
Nemzetekhez. Ezekkel az adatok
kal óhajt juk bizonyítani, hogy a 
m. kir. Csendörség Magyarország 
védelmében és a kommunizmus el
leni élet-halál harcban kötelességét 
teljesítve feláldozta önmagát. 
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Kaptuk a következ ö kedves le
velet $30' pénzesutalvány kiséreté
ben: - "Köszönöm a Bajtársi Le
vél tiszteletpéldányait. Európai lá
togatásom alkalmával évekkel ez
elött több példányt elolvastam s 
örült a lelkem, hogy a Testület él 
és a bajtársi szellem töretlen ma
radt az emigrációban is. Tudo;má
som szerint nincs csen dör itt Dél
afrikában. Az itteni emigráció kis
létszámú és igen vegyes összetéte
ilű. Szerény támogatásképp mellé
kelek egy kis összeget. Üdvözle
temet küldöm a Bajtársaknak: 
Nagy Gézáné sz. Péterffy Enikö." 

A fenti megható levél bizonyíték 
arra, amit a vezetöség régóta vall: 
az emigrációban asszonyaink és 
gyermekeink is csendörnek érzik 
magukat s aszerint cselekednek. 
Adja Isten, hogy sok ilyen Péterffy 
Enikönk legyen! 

• 
Kiválóan sikerült a niagaravidé

ki MKCSBK piknik 1969. július 20-
án. Legalább 30 gépkocsi 110 fövel 
gyűlt össze a csendörbarát Pók Jó
zsef farmon, hol az ápolt parkban 
bajtársaink két televiziót is he
lyeztek el, hogya résztvevök ta
nui lehessenek a világtörténel,mi 
jelentöségű eseménynek, mikor az 
amerikai űrhajósok leszállnak a 
holdon. Délután 4 óra 18 perckor 
megtörtént a fantasztikus esemény. 
A vezetöség ügyvezetö elnöke üd
vöziö beszédében kitért erre a nagy 
sikerre is. Nagylétszámú csendör
.barát, köztük honvéd bajtársak 
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szokásos jelenléte emelte a kiváló 
hangulatot. A rögtönzött Szent 
László ünnepségen a csendör anya
zászló, gulába rakott puskák, föld
beszurt kardok, a koronázó Má
tyás templom festménye elött át
vették okleveleiket és jelvényeiket 
a helyi érdekeltek. Rev.lDénes Ger
gely h. plébános mondott megható 
avató beszédet. 'A piknik a két év
tizedes csendör hagyományok 
újabb sikere volt Wellandon, kö
szönet derék Bajtársainknak, élü
kön Körmendy János önn. csoport 
vezetönek! 

• 

Lapzártakor érkezett gyászhír: 
Kolozsváry Zsigmondné szül. Lip
ták Etelka 15 éves boldog házas
ság után 1969. július 23-án hosz
szú, szenvedéssel teli betegség kö
vetkeztében egy hamiltoni kórház
ban elhunyt. Temetése Wellandon 
volt július 25-én óriási részvét mel
lett. Kolozsváry Zsigmond szakv. 
Bajtársunknak, aniagaravidéki 
csoportunk kiváló tagjának, 
templomépítö csendör egyházgond-. 
noknak együttérzésünket küldjük! 

• 
A melbournei hösök emlékünne

pén (Victoria, Ausztrália) Antalffy 
Pál örgy bajtársunk, helyi csoport
vezetö tette le a MKCSBK nagY 

koszorúját az emlékmüre. 

Andróczi Ferenc M.Sc. örm baj
aki eddig a west-virginiai 
elöadója volt, elölépett 

egyetemi tanárnak és vál
. U·L<Cl.'L""Jl!UJ tanítja a könyvtáros tu

egyben az egyetem 
kategorizálója. Elö

a ragyogó fizetésben is 
tkozott! Szívböl gratulá-

Dr. Horváth Sándor szds bajtár-
1968-ban elnyerte a könyvtá

tudomány mesterfokozatát a 
egyetemen. Dr. Horváth 

M.Sc. elkezdte új foglalko
Buffalo, N.Y. VSA-ban. Szív

gratulálunk! 

Dr. Szabolcs.i R. BéZa M.A. szds 
két évvel ezelött kated

kapott a tucsoni egyetemen 
USA), ahol a szociális ad

tárgyait tanította az 
mizgélzgatá terén. 1968-ban ki

a rendörakadémia taná-
ahol a szokásos rendörtu

mellett tanítja a m. kir. 
történetét. Mindezen 

I""UJC;JJIUC;U az egyetemen rendörsé-
tárgyat is kapott. Tanítási ter

szerepel a csendőrség törté
és szervezete is. A világon az 
eset, hogy a m. kir. Csendör

amerikai diákok tanulnak s 
vizsgáznak! Béla Barátunk: 

gratulálunk és sok-sok si-
kivánunk! 

Zei József szakv. bajtársunk 
ban (Kanada) kivándorlása 

15 éven keresztül egy terü-

letfelméröi munkát végző honvéd 
százados szolgálatába került. 15 
év alatt annyira elsajátította a te
rületfelmérést elméletileg és gya
korlatilag, beleértve a müszerkeze
lést is, hogya munka befejezése 
után állás kapott a calgary-i város
háza mérnöki osztályán. Jóska Ba
rátunk, büszkék vagyunk és szív
böl gratulálunk! 

Zalántay János. ezds bajtársunk 
amerikai kivándorlása után a mű
szaki rajzolás területén helyezke
dett el, hol kiválóan megállotta he
lyét, bár már nyugdíjba ment, mé
gis tovább dolgozik, mert "szak
mája" szaktudást is igényel, amit 
ö 100%ig felmutatott és fönökei 
kitüntetö bizalm át élvezi. Ezredes 
Ur, szívböl gratulálunk! 

• 

MIELÖBBI GYÓGYULÁST 
KtV ÁNUNK A KÖVETKEZ Ö 

BAJTÁRSAINKNAK: 

Dr. Papp Zoltán szd s sulyos és 
veszélyes operáción esett át 1968 
öszén Hollandiában, imár a felépü
lés útján jár. 

Hangodi István alhdgy bajtár
sunkat 1968. április 10-én Quean
beyan, Victoria, Ausztráliában szív
roham érte, melynek következté
ben a baloldala részben megbénult 
és bal arca eltorzult, örömmel ér
t esültünk állapota nagyszerű javu
lásáról. 
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Sárváry .László fhdgy-ot sulyos 
gyomorfekély megbetegedéssel ope
rálták 1968. öszén Tirolban, Auszt
riában, azóta állapota rohamosan 
javult. 

SzabÓ' János törm bajtársunk To
rontóban , 1968 nyarán túlemelte 
magát munka közben és karján su
lyos izomszakadásokat szenvedett, 
állapota javul. 

Antalffy Pál örgy bajtársunkat 
Carlsruhe helységben, vendéglöjé
ben 1968. nyarán három egymást
követö szívroham érte, a gondos 
orvosi utasítások szigorú betartá
sával állapota örvendetesen javult. 

Virág Béla fötörm bajtársunk 
1969. januárjában sulyos szívzava
rokkal került kórházba Landauban, 
Németországban, állapota örvende
tesen javul, László fia, 'mint test
nevelési tanárjelölt lábán sulyos 
izom szakadást szenvedett, majd 
késöbb vesekö betegséggel került 
kórházba, állapota javul. 

Fehérváry Ferenc örgy bajtár
sunk Torontóban 1968 nyarán sérv
operáción esett át, amib öl azóta 
felgyógyult. 

Jegenyés Pál fötörm bajtársun
kat Chicagóban kétszer érte sulyos 
autóbaleset, majd több hétre kór
házba került, állapota erösen javul. 

Abay Kálmán ezds bajtársunkat 
1969. január 3-án Münchenben, 
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Németországban sulyos autóbaleset 
érte, minek következtében nyak
csigolya törést szenvedett és há
rom hónapra gipszágyba került, ál
lapota örvendetesen javul. 

Horváth László fötörm és V ida 
József örm bajtársaink Chicagóban 
könnyebb operáción estek át, azó
ta meggyógyultak. 

Tölgyesy Győzőnét, Tölgyesy 
vörgy úr özvegyét 1968. januárj 
ban sulyos szembetegség érte, az 
ottawai kórházban megoperálták, 
látása visszatért, állapota örven

detesen javult. 

Nagy György örm bajtársunkat 
1969. májusában Sudbury mellett 
(Ontario, Kanada) szinte végzetes 
autóbaleset érte, egy részeg indián 
elveszítvén uralmát gépjármüve 
felett, 100 km-es sebességgel az ő 
hasonló sehességgel haladó kocsi
jába szaladt, a két kocsi teljesen 
összetört, Nagy bajtársunkat men
tök eszméletlenül vitték kórházb 
ahol sulyos sérüléseiböl felépülő

ben van. 

Demetrovits Dezső ny. szds baj
társunk 1968 telén lakásában el
esett és lábát törte. Hónapokig 
ápolták kórházban, jelenleg a ja
vulás útján tart. Mielöbbi teljes 
gyógyulást kívánunk az idös, 82 

éves Bajtársunknak! 

LAPZÁRl1AKOR ÉRKEZETT: 

Nixon amerikai elnök úr a MK
vezetöség ügyvezetö eln5-

1969. július 8-án küldött tá
a következö üzenetet jut-

el levélben a torontói ame
konzulátuson keresztül: -

hogy válaszoljak az 
magyar kisebbség helyze

vonatkozó táviratára. Köszön-
és értékeljük az elnök figyel

ajánlott felfogást és befolyá
Tisztelettel: Raymond E. Lisle, 

keleteurópai ügyek igazgatója a 
Házban." 

• 
Mint Torontóban köztudomású, 

Frigyes tb. alhdgy, kanadai 
azonnal válaszol az an

újságoknak, ha Magyar
bármiféle helytelen saj

jelenik meg. Igya "To-
Daily Star" 1969. július 21-i 

közölték a szerkesztö
intézett erösen magyarbarát 

melyben kífejtí a tényt, 
ellentétben a csehekkel, a 

ifjuság 1956-ban mérhetet
veszteséget szenvedve gyözött 

kommunizmus felett és harcolt 
idegen zsarnokság tökéletes 

sítéséig. Nyugati segíts é-
nem kaptak a magyarok, csak 

Szabad Európa Rádió üres sza
A magyarság történelme fo

többször volt idegen meg
alatt és mindíg túlélte a 

Most is várják, 
a történelem megismételje 

önmagát, de akkor ismét történel-
met csinálnak! . (. 

Köszönjük s büszkék vagyunk 
Forbes Bajtársunkra, Szent László 
lovagjára! 

IFJÚSÁGUNK HíREI: 
1,- , 

Máthé Katalin, Máthé Jenö örm 
leánya Párizsban 1968: nyarán férj
hezment Blom Patrick, egy derék 
norvégszármazású frartcia fiúhoz. 
Az egyházi szertartást a párizsi 
angol református templomban tar
tották, de azt magyar lelkész vé
gezte. Szép számmal jelentek meg 
az esküvön magyarok és franciák, 
de az országos sztrájk miatt sokan 
nem tudtak eljönni, mert leálltak 
a vonatok, autóbuszok, taxik. Az 
ifjú párnak és az örömszülöknek 
a MKCSBK központ idejében, kü
lön Jevélben gratulált. 

Dr. Jani István szds leányát el
jegyezte Klekner László Concord, 
N.S.W., Ausztráliában! Sok boldog
ságot kívánunk! 
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Téglássy· -Tamás, az "Eastern" 
repülötársaság tisztviselöje felesé
gül vette Borhy Lucy-t, Dr. Borhy 
Emil szds .leányát Torontóban. Az 
ifjú pár New ;Yorkban él. Szívböl 
gratulálunk! 

Jakab Márta, Jakab Iván fhdgy 
leánya 1968. nyarán férjhezment 
Légrádi Ottó elektrómérnökhöz 
Torontóban. Szívböl gratulálunk! 

Paxy Katalint, vitéz Paxy Károly 
fhdgy leányát feleségül vette Sud
buryban 1967. március 27-én Hun
ter Brian tisztviselö. Sok boldog
ságot kivánunk! 

Gál Károly, Gál Lajos örm fia 
1968. július 27-én vezette oltárhoz 
Hopkins Lynett Helént a liverpooli 
rk. templomban, N.S.W. Ausztrá
liában. Szívböl gratulálunk! 

Gratulálunk Török Antal önn 
Bajtársunk leánya eljegyzéséhez 
Sydney-ben! 

Szalontay (Bedő) Ju.dit, vitéz ne
mes baranchi Tamáska Endréné 
leánya 1968. szeptEmlber 14-én es
küdött örök hűséget Grosch Klaus
nak. Judit (édesapja Dr. Bedő Ist
ván orvos 1941-ben hadiszolgálat
ra jelentkezett, 1945-OOn amerikai 
hadifogolytáborban halt meg) a 
Holy Trinit y College-ban, Washin
ton D.C.-ben szerezte meg B..A. 
diplomáját, jelenleg a németorszá
gi freiburgi egyetemen a M.A. fo
kozatért tanul, Klaus ugyanazon 
az egyetemen a Ph.D. kandidátusa. 
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Dr. Szalontay Zoltán röntgen szak. 
orvos Judit örökbefogadó apja. Az. 
esküvöi templomi szertartáson a 
Vitézi Rend, Szent , László Társa. 
ság, Szabadságharcos . SzövetSég, 
MKCSBK, MHBK és a pittsburgi 
Magyar Hivatáskar Szövetség kép. 
viselöi jelen voltak! Szívböl gratu
lálunk! 

Szabó Mária Gabriella, Szabó 
János tönn leánya 1969. május 17-
én esküdött Torontóban ' az Árpád
házi Szent Erzsébet rk. templom 
ban Dixon Róbert Ken-nel. Az es 
küvöt követö kedves vacsorán je
len volt Szabó törm volt oszt. pk-a, 
a MKCSBK torontói csoportveze
töje és többen csendör bajtársak. 
Szívböl gratulálunk! 

Virág László testnevelési tanár
jelölt, Virág Béla fötörm fia Köln· 
ben, Németországban 1968. febr. 
2-án feleségül vette Neuhercz Ju
ditot. Sok boldogságot kiván unk! 

Nemesmonostory Jenőné Baj
tárásnönk fiának és édesanyjának 
szívb öl gratulálunk azon alkalom
ból, hogy megérkezett kisfia, ill. 
unokája: István 1969. január 4-én 
Adelaide-ben, Délausztráliában. 

itj. Kuli Sándor M.Sc. 1968. okt. 
5-én vezette oltárhoz Tonawanda, 
N.Y, USA-ban Bowman Gladys-t. 
Jelenleg az IBM-nél dolgozik, mint 
tervezö elektromérnök. Felesége, 
Gladys a buffaloi egyetemen fel
vette a magyar nyelvet és ma
gyarul megtanult. Szívböl gratulá-

az ifjú párnak és Dr. Kuli 
szd s-éknak! 

Kalocsa Gyula t. tb. fhdgy 1967. 
2-án feleségül vette Neutz

Helén-t Omaha, Nebraska, 
ban. Esküvö után :Dániában 

le, ahol Kalocsa Baj
eddig is élt. Sírig tartó 

kívánunk! 

Horváth Erzsébet, Horváth Lász· 
fötörm leánya 1969. június 21· 
esküdött Chicagóban örök hű

Moticka Edwardnak. Meg
volt az egyházi esküvö, ha

kiváIóan sikerült a lako-
ünnepség is, 200 meghívott 

jelenlétében, köztük chica-

gói bajtársainkkal. Sok ' boldogsá
got kívánunk! Ifj. Horváth Lászl6 
US ejtöernyös Vietnámból kapott 
szabadságot, hogy résztvehessen 
huga esküvöjén. 

Miglécz Béla tönn, a MKCSBK 
vezetöség ügyvezetö elnökének tit
kára 1968. dec. 25-én eljegyezte 
Pintyöke Anna Jolánt. Az esküvö 
1969. május lO-én zajlott le az Ár
pádházi Szent Erzsébet rk. temp
lomban, a völegény tanuja és egy
ben a násznagy az ügyvezetö el
nök volt. A torontói Csárda ven
déglöben rendezték a fogadást, 
ahol sok csendör bajtárs és barát 
vett részt és kivántak örök bol
dogságot az ifjú párnak. 

Miglécz Béla tőrm esküvője a torontói Árpádházi Szent Erzsébet 
rk. templomban 
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... Mészáros József tőnn leánya 
1968. februárjában tartotta eskü
vőjét Clevelandban, ahol a megha
tó szertartáson, majd az azt kő
vető fogadáson sok helyi és vidéki 
csendőr bajtársunk jelent meg. Ott 
volt Mészáros tőnn volt pk-a: vi
téz Ághy Zoltán ezds Milwaukee
ből, de résztvettek kanadai bajtár
sak is. Szívből gratulálunk! 

1968 tavaszán a gólya ismét ko
pogott kovási Bretán Sándor szds 
bajtársunknál, ahol megérkezett az 
őtödik gyennekük: Cecilia. Sok 
boldogságot kívánunk az újszülött
nek és szüleiknek! 

ifj. Pataki József, Pataki JÓZsef 
szakv fia Montreálban 1968. jú.. 
nius 22-én vezette oltárhoz Murá. 
nyi Gabriellát. 'Az erküvő a rk. 
templomban, a vacsora a ref. temp. 
lomban zajlott le nagyszámú részt. 
vevőkkel, köztük sok csendőr baj. 
társ jelenlétével. A zenét lOr. Frá. 
ter Gyula szd s zenekara szolgál. 
tatta. Jóska fiunk a rk. ifjúsági el· 
nöke, Gabi leányunk pedig az al· 
elnöke volt. Életükre Isten áldását 
kívánjuk, az örömszülőknek szív
ből gratulálunk! 

Kálmán Tamás kanadai kir. fő
hadnagy 1968. december 14-én ve-

Kálmán Tamás kanadai kir. főhadnagy esküvőjén tiszttársai kardot 

rántobtak az ifjú pár tiszteletére 
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oltárhoz Borden táborban 
Évát, a Canadian Pacific re

feltűnő szépségű ste
Az ifjú párnak, valamint 

ezds Bajtársunknak szív
gratulálunk! 

János őrgy-ékhoz 

a hannadik unoka. 

Dr. Orbán Gyula tanár 1969. áp-
9-én vezette oltárhoz Tóth Ka

Utrechtben, Hollandiában. 
ifjú párnak és Orbán József 

bajtárséknak szívből gratulá-

Demetrovitls Dezső ny. szds és 
, •• It::::>I~~t:: 1969. június l-én tartották 

házasságuk 55-ik év
ját. A ritka kedves évfordu

rokoni körben, gyennekeik és 
közt töltötték, barátaik 

volt a vezetőség ügyvezeto 
is, ki a csendőr emigráció 

köszöntötte az idős jubi
párt. 

Lajos tőrm-ékhez megér
Chicagóba az első leány
Varga Bajtársunk boldog 

érzi magát, szívből 

boldog kis Marcinak a régi magyar 
10 koronás aranyat és a ' központi 
vezetőség levelét, egyben a MK
CSBK nevében köszöntötte az édes
anyát és az ifjú párt. Sok boldog
ságot! 

Regővári .. (Régner) .. Dániel.. g. 
fhdgy-éknál is kopogtatott a gó
lya 1969. március 21-én és meg
hozta az egészséges ifj. /Dánielt. 
Várhalmos főtonn, sao-paulói cso
portvezetőnk kivánt sok szeren
csét az újszülötthöz. A MKCSBK 
központ is gratulál! 

Antal Mihály tb. szakv-nak a gó
lya 1969. február 13-án meghozta 
a második leányunokát Szegeden, 
Magyal'országon. Szívből gratulá
lunk! 

Szabó Árpádéknál, Szabó János 
tönn fiáéknál Torontóban 1967. 
július 8-án megérkezett első kis
leányuk: Ilona. Szívből gratulálunk! 

Virág Lászlóéknál, Virág Béla 
főtőrm fiánál megérkezett az elso 
gyennek: Etelka Mária 1969. ja
nuár 6-án. Szívből gratulálunk! 
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Sashalmi István ausztrál tüzér
megfigyelő, Sashalmi Imre tőrm 
fia, aki az ausztráliai hadsereg kő
telékében Vietnámban harcolt, 1968 
őszén az első vonalban sulyosan 
megsebesült. A harctérről haza-

hozták s egy sydneyi katonai kór. 
házban állapota örvendetesen ja. 
vul. Isti, együttérzünk Veled és mi. 
előbbi teljes gyógyulást kívánnak 
öreg harcos magyar csendőr baj
társaid! 

Sashalmi István ausztrál katona a vietnámi dzsungelben 1968-nyarárt 
'sebesülése előtt, Sashalmi Imre tőrm bajtársunk fia 
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SZAMADAs: 
eszámoló a MKCSBK vez,eWség 

968 évi anyagi gazdálkodásáról). 
1968-ban a Bajtársi Levélre és a 

adminisztrációra csoport
és szórványaink adakozásá

$2.757.27 összeg folyt be. Eb
kifizettünk a Bajtársi Levél 

VHJ,UaJ"-.vJL",égeire $1.423.41-t, pos
$335.75-t, üzemanyag

égekre $424.03-t (az ügyveze
elnök és a B.L. szerkesztője 650 

""."UVUUJLHU ment postára, bankba, 
aJH,HV,", nyomdába saját kocsiján), 

engedélyre $25.00-t, Tíz 
aranyakra, fényképekre 

........ ,"'.-r,"'-t (ezt a cső gyerekek és 
bajtársak kapták), irodai 

sokra $57.86-t (boríték, pa
csomagolóanyag, irodakellé

a csendőrséget érdeklő 
ásárlásokra és szakmaga

$37.59-t, bankszolgálatokért 
.42-t és általános kiadásokra 
.10 összeget. 

1968-ban az ügyvezető elnök és 
B.L. szerkesztője jóval több, mint 

munkaórát dolgozott önzet
munkadíj nélkül a közért. A 

SBK központ ismét nagyüzem 
egész éven át, rendkívüli mun-

A Bajtársi Levél és központi ad
pénztárkönyvét 1969. 

9-én egy törzstisztből, egy 
tisztből és két 

álló bizottság néz
át és vizsgálta felül s azt rend-

és helyesnek találta. Ezenkí
a sajtóengedély utáni köte
pénztári mérleget a hatóságok 

I. N. Shoom torontói hi-

tes könyvvizsgálÓ cég készítette eL 
A fenti szárnadatok egyeznek a 

hatósági pénzügyi mérleggel. 
A központ és csoport jaink köz

vetlen úton lebonyolított Segély
szolgálata kanadai dollárban kife
jezve $9.985.83 összeget ért el. 
Ezen összegből a két legutóbbi 
Bajtársi Levélben közzétett adatok 
szerint bajtársa ink világviszonylat_ 
ban segítették hazai csendőr baj
társainkat, özvegyeinket és árváin
kat, egyéb sulyos helyzetben élö 
bajtársainkat és betegeinket, tá
mogatták magyar intézményeinket, 
keresztényegyházainkat, segítet
ték a cserkészmozgalmat, a ma
gyar iskolákat, egyetemi tanszéke
inket, juttattak a Vitézi Rendnek 
és a Szent László Társaságnak. 
Nyugodtan elmondhatj uk, hogy az, 
emigráns csendőr az élen járt a 
segítőkészségben . 

A "küldöttségi alapra" 1968-ban 
$245.23 pénzösszeg folyt be. Ezen 
a pénzalap on jelenleg több, mint 
$1.800 összeget őrzünk bankban. 

A központi segélyalap pénztár
könyvét 1969. március 9-én egy 
gazdászatkezelési tisztből és egy 
tiszthelyettesböl álló bizottság 
vizsgálta felül és azt rendben ta
lálta. A küldöttségi alap pénztár
könyvét 1969. július 30-án az ügy
vezető elnök nézte át és aláírásá
val megerősítette. 

A MKCSBK pénzforgalma ösz
szesen 1968 évben $12.988.23 volt. 
Csoport jaink és Bajtársaink min
den elképzelést felülmúló áldozat
készsége előtt a vezetőség tisz
teleg! 
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AJMKOZÁSOK 
A BAJTÁRSI LEVÉLRE ÉS A 

KÖZPONTI ADMINISZTRÁCIÓRA 

Adelaidei csoport $29.66, n. N. L. 
örm $5, v. Á. Z. ezd s $1.07, F . J . 
alhdgy $10.70, K. Gy. fötörm $5, 
B. A.-né $8, Dr. N. Z. szds $6.19, 
M. I, arm $20, K. K. ezd s $5, A 
M. K. ezds $2.67, T. K. törm $13.91, 
K. S. szakv $5, Calgary-i csoport 
'$20, G. F. örm $5, Dr. R. B. szds 
:$6.42, Sz. M. zls $10.70, M. L. $20, 
'v. SZ. L. ezds $1.75, v. P. J. al ez 
:$4.28, A. F. M.Sc. örm $10.50, v. 
A. Z. ezds $5.36, L. B. alez $20, 
K. M. szds $5, v. Cs. E. szds $5, 
J. G. őrm $10, E. J. törm $5, !Dr. 
R. B. szds $5.35, J. J. $1.07, Cs. 
B. ezds $2.14, Montreál-i csoport 
$155, v. S. J . ezd s $8, H. L. fötörm 
$5.36, Valencia-i csoport $53,25, 
v. Á. Z. ezds $1.07, Torontó-i cso
port $91, B. Á. t.fhdgy $5.27, v. T. 
E. szds $5.27, Sao Paulo-i csoport 
$13.45, Melbourne-i csoport $65, 
M. Á. arm $5.32, Dr. v. Sz. F . szds 
$5, Sydney-i csoport $244,81, Lon
don-i csoport $55.88, New Bruns
wick-i csoport $98.62, Victoria-i 
csoport $40, Adelaide-i csoport 
$39.88, K. L. fötörm $5, Sz. Gy. 
szakv $5, M.A örm $5, B. J . g.szds 
$5.58, D. K. szakv $5.10, B. A-né 
$6, Sz. J. al ez $6, v. Sz. J . örm 
$16.05, R. I. szakv $5.35, R. F. 
szakv $5,35, nr. v . U. L. alez $10, 
M. A örm $10, v. Sz. J. örm $10,80, 
Dr. Sz. S. g.fhdgy $10, R. J. fötörm 
$5, L. J. örv $5, Torontó-i csoport 
$200, K. Á. g.alez $2.71, v. Á. Z. 
ezd s $2.14, V. G. tb.szds $5, Mil-
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waukee-i csoport $53,50, G. Zs. 
l.örm $10.75, B. A örm $10.75, Z. 
O. $5, Niagaravidék-i csoport $90, 
B. J. örm $3.22, S. M. fötörm $5, 
D. D. szds $10, E. L. fötörm $5, 
P. F. örm $5, v. J. F. örm $5, K. A. 
szakv $5, D. J. örm $5, S. J. szakv 
$3, P. L. t.örm $5, Chicagó-i cso
port $16.12, B. J. szakv $3, B. 
A-né $6, B. S. örv $5, v. T. P. F. 
alez $5, P. L. t.Örm $1.35, N. (i.-né 
$20, Calgary-i csoport $85, (P r. B. 
A hdgy $51.48. 

ADAKOZÁSOK A 
SEGÉLYALAPRA: 

Calgary-i csoport $30, K.K. örm 
$6, G. Zs l.Örm $10.70, F. F . örgy 
$5, Adelaide-i csoport $29.66, T. 
K. törm $5.35, \Dr. v. Sz. F. szds $5, 
Calgary-i csoport $20, v. P. J . alez 
$4.28, L. B. alez $10, ;D. J. alez $2, 
Torontó-i csoport $40, Torontó-i 
csoport $55, Torontó-i csoport 
$200, közvetlen: v . R. J. örm $50, 
v. Sz. K. szds $18,33, B. B. szakv 
$18.33, Sz. M. zls $15, Hollandia-i 
csoport $18.33, Milwaukee-i cso
port $16.05, Sao Paulo-i csoport $8, 
v. J. Gy. ezds $5.35, v. Sz. K. szds 
$10.30, H. B. törm $5, v. T. P. F, 
alez $5, Sz. J. szakv $5, A F. M.S 
örm $5.36, M. J. v. törm $6, F. 
örgy $5, M. I. örgy $5, Sz. G. 
hdgy $25, K. L. fötörm $10, lOr. K. 
Gy. szds $5, G. Zs. l.örm $10.70, 
B. L. tb.szds $10.70, T. K. torOl 
$2.14, Dr. R. B. száds $16.05, N. 
Ö. szds $10.68, H. H. zls $10.72, 
Milwaukee-i csoport $26.80, A. M. 
tb.szakv $10.75, v. T . B. v.torrn 

L. M. örm $10, N. G. tb.zls 
7.64, Dr. B. Gy. 'tb.csö $25, K. K. 

$5, P. I. törm $5, H. B.-né $75, 
. B. fötörm $10, K. L. fötörm $5, 
O.S. felhívásunkra $129.40, Mil

csoport $26.87, Cleve-
Csendör Család $107.50, 

$39. 
1969. július 31. 

y ALAmJNK - Bajtársaink 
l összeget utaltak át Cal

a kanadai Széchenyi Tár
a magyar egyetemi tan-

javára. $100 a torontói ma
iskolának jutott. A Szent Lász

Társaság európai központjának 
.99 összeget utaltunk át. A MK-

központ $186.27 gyorsse
támogatta a válságos álla

került Kerekes Ferenc szakv. 
A tehetös bajtársaink 

(Kanada, USA, Németor
Anglia, Ausztrália stb.) el-

eresztették fülük mellett az S.O.S. 
felhívásunkat, ,az egy dolláros 
gyors adományokat nélkülözzük! 
Ezek nélkül nem tudunk hatható
san segíteni! Sürgösen várjuk az 
elmaradt l dollárokat! Bajtárs cse
lekedj, azonnal add postára! ~ sür
gös támogatásra szorulók szapo
rodtak Kabai József prbcsö tize
dessel, kinek egyik veséjét kiope
rálták, szenvedö beteg, az anya
giakat 3 kiskorú gyermeke és két
ségbeesett felesége nélkülözi! 

Bajtárs, S.O.S.! Várjuk az egy 
dollárokat! 

• 
Körmöczy Nándor g. szds baj

társunk egy modern másológépet 
ajándékozott a MKCSBK központ
nak. Nagylelkű és értékes adomá
nya igen megkönnyíti a központ 
munkáját, sürgös levélmásolatok
ért nem kell a városba rohanni. Se
gítségét hálásan köszönjük! 
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Áldozatkészség nélkül nincs haladás ! 
Küldd be az 5 dollárt a Bajtársi Levélre, 5 dollárt a központi segély. 

alapra, 1 dollárt a sürgős S.O.S. alapra, 25 dollárt egyszer az életben 
a küldöttségi alapra. Így teljesíted emigráns köt,elességedet, a vezető. 
ség csak így tudja ellátni feladatát. 

Áldozatkészség nélkül minden csak félmegoldás! Helyben való topo. 
,gás, szervezetünk halála! 

• 
Az idő nekünk érik, higyj Magyarország feltámadásában! 

• 
A Bajtársi Levélben szereplő hírek, cikkek nem jelentenek katonai 

t itkot, arra azonban ügyeljünk, hogy lapunk ne kerüljön ellenségeink 
'kezébe, akik azt ellenünk felhasználhatják! 

Ügyeljünk a hazai levelezésünkben! A leveleket a kommunista ható· 
ságok ellenőrzik, hozzátartozóinkat zaklatják! 

• 
Kérjük összes csoport és szórványvezetöinket, hogy sürgősen közöl

jék a MKCSBK központtal mindazokat az anyagi áldozatokat melyekkel 
1969 évben közvetlenül támogatták egyházainkat, nemzeti szervezetein
ket, ifjuságunkat, cserkészcsapatainkat, iskoláinkat és hazai hozzátar
tozóinkat. 

Az adatok az 1969 év lezárás ához szükségesek. Címünk: 
"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 

P.O. Box 65, 
ISLINGTON, Ontario, Canada. 

• 
Valamennyi csendőr bajtársunknak, hozzátartozóinknak, barátaink

nak boldog Karácsonyt és szerencsés újévet kiván a MKCSBK központ 
és a Bajtársi Levél! 

80 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 

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


