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Magyar őseimtöbb mint ezer évvel ezelőtt az órdombokon órtúzeket 
gyújtottak és ezeket 8Z órál16k, 8 t�zvigyáz6k táplálták, hogy ki ne alud
jon. Ez bizony igen fontos feladat volt, hisz nappal füsttel, éjtszaka 

pedig fény jelekkel adták tovább e fontos híreket, jelentéseket egymásnak. 
Igy aztÁn meg volt az egész országban az összekóttet�s. 

Nekünk is, idegenbe szakadt csend&röknek volt egy ilyen fontos óétüzünk 
amelyet 35 evvel ezelőtt gyújtott meg egy kis csoport csendór. Ez az ór
t�z vo�t a mi kedves és szeretett Bajtársi Level-ünk. �nnek langja, mely 

betűkbo� volt me�akva adta nekünk 8 világosságot ! az osszetartozás fé
nyét az öt vilagrészen. Sőt néha fényét még ott 15 lethatták, ahová ne
künk nem volt kivánatos mennünk. 

1981 év végén ez az órtaz utolsót lobbent és 35 év után langjai ela
padtak, csak a senyvedt parázs ma�adt meg be151e. A parazsat pedig kezd
te befedni a szűrke �mu, de még a remény aze�t megmaradt, hogy lehet tü
ze't; szitani be18le, ha �dejében érkezik: segítség. 

Ezer évvel repülök a gondolat szárnyán visszafelé. �a�om, hogy egy o�
tűz elhamvadt1 de mellette virraszt egy id8sebb, rokkant harcos. A csilla
gos ég Jeje fomoty fekete kárpitot terit s ez fedi be az egész hat(rt. A 
többi o�helyen hiabe várjsk a t3z, vagy füst jeleket, nincs aki azt to
vJbbadja.- De a rokkant harcos nem adja fel a reményt még.A haayadó tűzbe 

bámul, de a füleit bizony nyitva tartja, mert hstha törtenik valami.- Egy_ 
szer csall a tá'volb61 lópaták dObogását ás fegyverek zorejÚ "allja.l!'elemel

.edik helyir81 s a zej felé f�készik. A zaj e�e er«s6dik s egy pár Üj 
fiatalabb harcos állit ja meg lov&t a kialudt tuz k6r�1. LstJsk az id6sebb 
harcost é. s hamuval fedett 8rtüzet.Nyeregk&páikr61 már ekasztjé� i. le 
szekercéiket, harci fokos. ikat 8 eltünnek hamarosan a közeli erdőben. 
Egy pár kurjantás, baltacaattog�s után már ttrnek is vissza száraz avar-

ral,ap-r6bb - nagyobb gallyakkal a hátukon e' az ölükben. Ezeket már el 
is helyezik 8 felkotort paráeaon s egyméasal versenyezve fújják a tüzet. 
A száraz aV8r már piroslik �s az apr6bb gallyak is tüzet fogtak, pattog a 
szikra e� már a vastagabb fikba ia belekapott az éltet� taz.Már IZ ég
bolt felettük megvilágoault. KörfilSllvaLa felazitott t�z caepkod6 láng-

jait nézik a m'r indul is djre kett8 k5zul6k, hogy Újabb tüzel�.nyagot 
hozzon. 

A rokkant öreg harcos caillogó azemekk�l tekint a tűz lingjaiba a 
csa:M: ennyit .ond a k<5rülO"tte 'llÓknak- "koazönöm bajtá'raaim lit 
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MKCsBK vezetö 

Sars&ota,1982, febr.14. 
Valamennyi Csoport( Szórvs ny)Vozetönek 

, 
Allomaiihelyen 

Kedves B8jt�rs8m l 
Igéret�mhez képest a B.L. megazun�se után kiadom 8 V,IL-emet, a 

mi méEiii tartja kozöttünk a kap�5018tot. 
I K érem 8 csap. ( iizórv.) vezet8ket, hogy 8 VBL-et annyi peldanyban sok

szor9sitoák , ahány bajvár. tartozik csoportjukhoz.- Az elkÚlönüléSben é16 
qajt8raak�t kérem, hogy a legközelebb eaő csop.-hoz adjak le címüket, igy 
ok is megkapják majd a VBL�et ii meg lesz Telük is 3 kapcsolat. 

Fontosnak tartom. hogy valifarniaban (USA), Ny. Nemetországban és Ausz
triában egy-ep bajt&ro ',egye ét önként a vezetést" ' 

A MKC.BK uj pánztéro.iul él a.�ely.lap keze16Jéul kineveztem; vitéz 
Szendi Jó •• ef cs8.6rm. bajt6rcomat.Cime; J6zsef v. Szendi ,4748 Rinl>"0od

Me8dow" Sarasota , FL!,.33580, USA.-Minden adomlnyt(pénzbeli) erre a c�mre 
k�ll kúldeni. Megjelolve; AD( adminisztratió),BL.( Bajtár.i Levél),SA.(Se-
g lyal.p). Hiven, Becsülettel Vit6zül! bajtd r�i �sz�6s.el ; . 7 

;:;::-t;r;;,_. � /'�7= vezetöje � 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, " 
E M L E K E Z Z U N K 

A bol&eTizm�& r�mur81ma alatt aok száz magyarr31 együtt kiv'ló Testüle
tünknek is szamos tagját gyilkoltak le csak azért,mert mgyarok, csendó

rö:t 1'olt8k. 
C5end6rnek lenni aindig szép és magaszyos hiTe tá. Tolt és ennek estek 

*ldozat'úl, mert gyilkos prib�kjeik legelsó' .orban attól féltek, hogy en-
'nek a . Testületnek 8 tagjai fogják �ket az igasz�ág azolgaltatá. kezére jut 

t.tn�. Fery Oszk'r alt'bornagy 8 Csendör.�g 'elügyelöje 
Borhy Séqdor alezredeo Megyery A�t8l tiozthelyettes 
Menkiqa �Ano8 alezredes Uz sorai La.zlo .lőrmester 
Poagracz �lad8r Izaz.dol Oláh Jí.os drmeater 
Bereczky $vid j'ri. 8rme.ter Szsnyi Kár.�y próbacsend;r 
Bakonyi Andr.. járá. Sraester Pinter �l 6rmester 
Csela Bálint �meater Hrupulai János tilzthelyettea 
D,o •• kol lJU"e Orme.ter Szilágy). Jelzs"f d'rmester 
'ereDcz Andrá. j'ri. Srme.ter Wolf Jó •• ef 8rmester 
Gölleb József őrmester Tor.ai Lajoa �rmes.er 
Körmandi �lek csendGr Zakari'. Mihily Grmester 
Jakaboa Pal 6rmester Vin Andrá. órmeater 

Ezekre a asrtir csend/rikre az ut6kor ai.dig, aint a Demzet aartirjai
ra gondol és elllékeiket aegfrzi a M.Kir. Csendőrseg tagjai. 

Horv'th Lajo • •  zkv.rltörz.lraester-klz16se
• • • 

� 
este únn"pi Tacsorára 

gyultek o�ze a ötvene, n jelentek 
!eg -a .ara.otai a M}(CsBK TezetÓ'je üd-

vozoite, majd N�. �. re!. �speres. La.zIa IOT.�mondt. 
a fohászt. Az unnepi Mer.nyi Aaroly tu. ezd,. tb. caendor mOD-
dott�" ael:yl\ek ,igen nagy aikere volt. E."tán a MKCaIr 1',eze1;.8je stdata a 
MKC.� jelvényét az ujonnan felvett Tb. c.endlrnek,-Dr. Fűry �ajo. ird,-
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tart. hus!á'r bggy"'illaf.:. Görgey KJ�.án csó. szds. adta eló Cflékyáry Z� "lfze 
Det egy tomegs�rbol . c. verselt igen hat&.os8D, majd Dr. FUr;y lJajos �ro 

dvasott fel egy csendőrtgrgyÚ e�eszélé5ét igen nagy sikerrel. 
JvBTE.J 

_ K�rem a tBbbi besz'.olokat is röviden.-
- - - - - - - -

BAjtársi birek. I A MEC.BK Tezetoje 1982, febr. 14.-en-Csendtrnapon tb. tagnak(�sendtr-
nek) felvette ;nr. B6di Tibor orTost(USA) , 

szentkatolnai C.eh Pál tart.rep. szert. hdgy-t , (USA) 
vit�z Nagy KU..an tart. hT. szakaszvezetöt,(K."d:� ), 
ifj.ns. seros-pataki Szepe.i Szanisz16 egyetemi hal1gatót(Ke 
nada), 

Dr. FUry Lajos tart. huszár hadnagyot (USA), 
Dr. ns. folkusfalTi Folkushézy Aitalt( Volt Csendörfel�gyelö 
�iát, (Auaztria)- �s 
vitbz tizendi C.ab. ( csendÖr fi�t),(USA) 

A MKC.BK 100 Aves Jubileumi Dísz�rmet dom'n ozts · 

r. nemes sfa Tl nta nak AUEztriB ). 
I 11 I 

A VITEZI REND FOKAPITANYA a Rendbe felvette �s Tit�z.é Ivatta; 
V!gTéri-Müiter Antal sziV.m.kir. csB. Brmestert( 1981)Brazilis, 
Tbth IstTán szkv.m.kir. cs�. órmestert-1981-(Anglia) . 
ifj. Essö Ira USA r8. 8rm.-t tb. csendőrt( USA).- továbbé
vit�z Szak'l,.. János szkT.m.klr. csB. 8r�estert, vit�zi hadna
gyot Székkapitánny� nevezte ki Anglia terUletére. 

+ + + 
V.DS. Ba,ranch.:j.. Tamásk. Endre szkT ••• kir.cs6'. sza�zados, a MKCsBK 

vezetBje a II. JaDos-Pal pá'E,8 uBlessi�g Medal" Ezüst fokozatát nyerte el, 
tOTább •• "Kovách Obester Torténellli 'J.'ars •• ág "Korma'nyz6 Tanácsába hiv-
ták meg Clerk_ ••••• U�A tábornok hely'be. II . 

v. KOTendy Aaroly CM.szkv.m.kir. cso. százados részére a �élyi 
Vmlag �ZOT�tS&g- Becsü�etreDdjének Tiszti fokozatÁt adományozta, valamint 
!I l�lag:yar lVLernökök és l::pit�lS.ek Vilá'gszoTetsege a rlCUM DEO PRO PATRIA" em
lékplakettel tüntett. ki 1981-ben. 

• • • 

H'za��,kBt�s ; néhai �app Zoltán •• kir.cIti: ,pzd�. Is felesése(Beilschmi

edt Ta l- Otrecht-Hor�andia gyer.ekei kett os bazasságot kotöttek Maar
seeben 1�81 dec. 18.-8n; 

Papp �olt.n fogtechnikus Dév�nyi Mariannal és Robert de Groot Papp 
GyőngyiTel.-özeretettel gratul&lunk.-

cs8. 

H A L O T T A I N K 
t+++++ 

WancKel von Seeberg) ny. 
, 

Arb6cz János v. csö, ezredes 1981, .6-an 83 éves korában Buda-
pesten, 

I nemes bresztyenne.i Breszt..Yenszg LaazlA csB. Bz'zados- 1981 e'vben 68 eves korabaD NY. n�me:&orszéiban 
Dr. Rödön i Tibor esi. szds. �981 dec. 22,-én az USA-p�n . 

an os zse cs,. törzsörmester - 1981 IX.27-en �e�s66rön-Ausztriába n 
zente sz cso. fótorzsormester-t 1948-49-ben Gydrben a�tat18Dul 

kivégeztek • 
Markó Iatdn csó'. z,{szlos 1981, VIII.17 .-en 66 éves korában Rábapodrs'ny 

ben, 
I " ', I. , , f Boros stv4n cso. ormester 1981, IX.1.-en 66 eves koraban Toront oban , 

K anaaa, 
b� � li " 1  J .h Bze o J�nos cs • szSkaSZTezeto, 8 ka po svuri cso. zlj. tagja v�r.t18-
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-1981.Xl.15.-é'n 64 éves koriban liIolverhanpton- ·'nf$li�ban, 
Horváth Sándorn� sz. �ürthy Zsuzsa elöad6müvésznB\Horváth zls. fele

sége) Budape;tan-ott tett látogatasa alkalmával 1981,IX.22.-én elhunyt.� 
desapja 50 evig volt a Nemzeti Szinh�z ta�ja.-

Bogár Andorné sz. S�k16si M�ria ( cso'. ti5rm. feles&lIe) Grosselbach
ban 80 éves kor4ban Ny. �emetors zagban t 

Nagy Kalman csö. fótörzs�rmester 1981,XII.17.-en 74 éves kor6bon 
;j�oluokon t -. 

Dr. Bobula Ida ny • •  gyetomi tan'r- szuairo16gus- 1981 év végén 82 
Jes koraban,-

8zv. Li tékné sz. Baranchi Tamaska ETa le'nya Lilian 24 �ves kor�-
ban trag � US a a JUD1US -an onoluluban, 

vásorba lyi Nagy Lajos ny. erdö-és ku�turm�rnök 1981. szept.30.-�n 
Sopronban . 60 éves koraban( V.DS. �ar8Dchl am.ska Endre sogorat gyászolja 
az elhuny�ban,-

I Dr. "engler Jj:a.os D]l. orvos, �olt cs�ndó"rs"egi orvos �s tb.csendör,-
87 eves korában 1981, dee. 13.-sn orasotában(USA)- elhunyt. 

+ • + 
Bete�s�gek- fel�v&g�lADOkJ 

serhal.i J zse cso .8rm., montreali csep. vezet6Je 1981 dec.28.-gn 
kapott s z iipttakot s ezzel korházba kerdlt. Január elején már újra ott
hon Tan. Jó egészs�get kivénunk neki ! 
• • * • • • • • • • • • • * * * * • * • * * * * • * * • • • • • * • • • • , , , 

�2��1*fftt�tiii���f 1983 év Őszen a volt Ludovikis tisztek (beleértve a a 
Z81di, özantandr�ssy �s TamA ska-Kuli évfol�omokat is) Wienerneustadtban 
(Aus�tria) világ taljlkoz6t rendeznek oz ottani Osztrák Katonam Akod�ai
an. Krdekl8dni lehet bÓvebb felvilágosi�'se�t; S�ndor .it�z Katona-Ruhin
strasse 12- 8000 München - 50, W� Ger.aDY, vogy az USA-ban ; Zoi tán vitéz 
�e;s�e�':�-�9� �r�g?n.�v;.�gr�l •• a�l;s Z !l: �3�3� �S� • • • • • • • • • • •  

Fontos kBzlem4ny. _ 
Tekintettel arra, hogy nincs 8 MKC��K-mak Ugyvez�tg Törzse, a beérkezet 

levrlek át.tanulmányozás után oszzegyujtve o Csendór_1ev�ltárba ker/'ílnek 
lete�be. LlintézésUk függ60en .arad mindaddig, .ig UgyvezetőTorss lesz.

�,val� dta tsrgyalásokat folyatunk olyaE sze.pontból, hogy egy bzerkesz
to Bizottság folytatni fogja a Bajt'ra' eve� fol�6irotunknak kiadá�at és 

szerk e szt�stt.Ez 8 Bizottság Cleveland, Ohio- az USA-ban lenne s most Tan 
szervezé'slI alatt. T I 

A' qZETOI BAJTARBl LElEL(röviditve; VBL. )megjelenik 'venta két alkalom
mal. Az oldalszáma kőtótt s igy abban cSak igen ro
vid eS fontos hirek lesznek lekozölve . 

.. ��-�ilP;_ - � 
. ". .-, ' ""r; , ''ro'" " I 7 .. -
: . . I . •  ' I 

I r  . �, "  

Bajtársi köszöntéssel; 

I ti I II 
HlVEN, BECSULETTEL, VITEZUL 
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F:l sz�molas ;'\1. lJr.;yveze"::oser.: es a Rajtarsi Level Szerkesztoser-;'? es Kiado:�::;�fJ09.1� 
�eveteleirol es Kiadas2.irol az 1 975 Majus 20-tol 19R1 Decemhf>r 31 -ig te 

ll, �Vt:",!,r.Lt 
o,A.jtrtrsaktol 

- I\ajtarsi Leveire 
- Ft'!uzeumjTahlo 
- Emlekerem 
- Youn�stown F.mlekmu 

Kamat es Egyeb Bevetei 

OS�ZES �F.VFTr.L 

n'DAS. 
MKCsHK-HL 

- Segelyal�p 
- Ugyvezetes 

'lIuzeumjTablo 
- F:mlekerem 
- Juh.r::so.Szohor 
- Youn�stown Emlekmu 
_ t='gyph 

()SSZ17S f(IADAS 

197� 

2(,(,9.7é' 46J9,88 
32.00 . 97.57 

2701. 70 4737.45 

1379.3, 
225.00 
195.20 

)2.00 

18)1. 51 

2922.55 
474.05 
464.8J 

97.57 

3959.00 

idoszakra. 

1977 

981i0.20 
JO.OO 

9890.20 

J575.45 
779.10 
56J.61 

JO.OO 

4948.16 

1978 

5444.85 
5.61 

195.50 

2666.72 
755.28 
843.15 

5.61 

4270.76 

1.979 

5512.99 
5.93 

/"75.49 

5994.41 

51,.53.91 
610.00 
:1)0.43 

5.93 

11.00.00 

EGYENLEG (Revet.l - Kiad.s) 

19AO 

5571.1i4 
12.00 

,297.12 

860. JO 

1981 

1i41A.SO 

54J6.00 
2,2.00 

1'�7.ZS 
7744.06 13674.25 

3175.40 
805.00 
154.70 
554.88 
979.64 

59.00 

85JO.27 
7J5.00 
843.64 

6047.09 

1252.00 
184.46 

HOZZA Maradvany 1975 Majus 20-an 

Osszes 

40117.RS 
lAli. 11 

�7)J. 12 
252.00 

J099. O" 

50388.12 

27703.�1 
438J.43 
3395.56 

72 5,99 
7026,73 
1100,00 
1252.00 

2'11.4� 

45A30.7A 

45,7.1" 
21,.4� 
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