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Egy 41 hvel eze18tt keszitett elfakult fényké
pet nézegetek s igy az idB kerek�n ennyit kell visz·
szafelé forgatno�. 

1941 nyaren ket d�lceg fiatal csendörhadnsgy je
� lentkez�tt a nyiregyh8zi �zarnyporancsnoks�gon; 

Tarnóy Gyula es Tamá si Jenö. A 'risztitanfolyamról 
jöttek, hogy a nyirsegi lovasörsökön megtanulják 

. a lovascsend8r szolgalatot.- az id/) hamar elrepült 
, � s m�r mentek is vissza Budapestre. 
.. Tarnóy Gyulával,mé13 mint salg6tarjani oktat6tiszt-

tel is tartottam a levelbeli kapcsolatomat. Hisz 
sok csendörlink ment oda aMAramarosszigeti Usztály
t61. Ezek a csendBrök mindig csak a leBnagyobb elra
gadtal1é:ssal beszeltek IITarnOy f8hadnagy tlrrölll.Azu
t�n jottek � nehezebb s h�bor�s evek s elszakadtunk 
egymastol. (!l is s lm is hadibeoszt�sba lcerültünk. 

Tarn6y f8hadnagy az erdelyi harcokban derekasan 
kivette a részét. 6öt volt �radnál is.-Ramenös,bA
tor ember volt, aki t�madésban, k8zelharcban mindig 
emberet elött, v�sszavonulésban pedig mindig a szá
zada vegen volt.�gyik bravuros haditenyt a másik u
tan csinélta v�gig.De tal�n a szegedi Tisza mellett i 
volt a legvakmeröbb, amikor 11 önk�ntH ment at a ma
sik oldalra, hogy onnan szovjet hadifoglyokat hozzon 

Az októberi hidegben úszta at a Tiszat, de a vallalt feledatat teljesitette. 
Haditetteinek soraval érte el, hogy a �o. vk. fö�öke a Magyar Erdem

rend Tisztikeresstjere a IIHadiékitm�nnyel es k�rdokkalll terjesztette fel. 
Ezt a kitllbtetest valbban meltan erdemelte- ki arn6y föhadnagy. 

Kinn Kanadé:ban szorgalmas munk�val es tanul�ssal magas beoszt�st ert 
el; Supervisor of Protection and Controls�ett. De szabad id�jeben a ma
gyar ifjusaggal fogkalkozott a cserkeszet és sportok terén. AnEcsoportja 
pedig egesz magyar anadaban jól ismert lett. . 

8zer�ny, csendes ember maradt mindig. So�asem dicsekedett tetteivel, a-
mit honvéd es csendör eskllje alapjAn tett,. . . 

1981 maj.16.-an meg kezetszorithattam vele a toronto i 100 eves vsendör-
ünnepségeken.- Azóta mat C is a HADAK nTJAN menetel. _ /vBTE/-

_1982.-
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r-iKCsJE vczetö 
.Jsr8soxa, 1982, augo,.-en. 

�alamennyi Csoport( Gz6rvény) Vezetönek 
, 
,\lloljl�shelylm 

[edves Bajt�rsam ! 
19éJ3-ban t>et�lt3m a 70. életllvemet.-1974-ben lettem a I�KCs]Jli. vezetöje, 

"mit eilY eyre vhllal tam. "'nnek letelt�vel bajdrsaim 1,ÜI�n k�r�she vHlal
tam a munka t tovabbra is s a 100 �ves jubileumi Ünnepségek melltartásat kü-
18nleges csendBri feladatomnak tekintettem. 

�lost mar azonban szeretn<l!, ut6dlasomr61 gondoslfodni, amely az 1983 ev
ben lenne esed�kes. Felk�rem a csop.(szorv.) vezetoket, hogy adjanak be in� 
ditvanyt erre vonatkozÓlag s az utd�nak jel�lendö, avagy aj�nlott sze
m�y nevét nevezzék meg. 

" behkezett javaslatok alapjan egy bizotts�g fo\?ja a v�gsö dBnt�st m",," 
hozni • .c;nnek a bizottságnak joga van arra is, hogy fuggetlenül a beerke
zett javaslatokt61 más szemely t is javaslatba hozzon. 

A Bizottsag; Eln8k es hat (6) tag( ket t3rzstiszt, ket fÖtiszt es két 
altiszt). Ba ezek nem mind egy helyen laknak, ugy a kapcsolatot s a bizott

sági munkát egymáskpzt levelezéssel bonyolitsák le. 
Ugy gondolom, hogy erre azert is van szüká�g, mert a torontoi(1981) e� 

tekezleten él delegl!tusok 99 ;6-a ugy szavazott, hogy a fllKCsEK-nak nem sza
bad megszünnie. 

A javaslatok 
dendök. 

bekli.ldé�������leje;1982,dec.31.-NB; a cimemre kül-
'���i'TJ;,L '" 
� , VITEZUL ! 

• -llajtjrsi k�sel ; 

,?L��� ���.vezetÖje� 
" " I " � El;�0�Z�O��� S�E�G�I7,�E�G�YE�S�ULE� ��T�I�������������. - vit�z KByendy K�roly CM. • az �v folyaman egy 65 napos utaz�sj; tett 

tett . lusztr�liában �5 New Zealandon. Ott megll!togatta a csendör csoportolcét 
s sz6rvanyokat. MindenÜtt nemcsak a legmelegebb bajt�rsi szeretettel fogad
t�k, de utjaban meg anyagi szegitseget is nyujtottak neki. �legl�togatta; 
Sydney ,fl1elbourne ,Geelong, Adeliad.t;, Perth \'/ellington, Christehurch, Van
couver, Victoria, �an Francisco, elhi, Los Angeles, Fresno, Calgary és 
Winnipeg varosokban élö csendörökéts csendör barato3at. U.i. viszoafele 
utjanUSA nl,Ugatot és Ny. �anadét is �rintette. A filmet, amely a 100 eves 
jubileumi Unnepségen készült mindenütt leveti tette s azzal na� sikert ért 
el. A beszémol6k s l�xelek mind ezt bizonyitj�k.-NB; A nekem ldött sok a
lairAsos köszönö lev�t itt köszgnBm meg.- KBszBnöm v. KBvendy 'aroly bar�
tomnak s bajt�rsamnak , hogy erre aZ ötre nemcsak vállalkozott, de armko
moly pénz8sszeget is él4ozott a sajat zsebéböl. Kar, hogy nincs B.L., mert 
a fé�kepek lekBzlese meg ertékesebb� tehetné a beszémol6t. 

11 I I CSEl'DORNAFI BESZAMOLOK: 
. --

Londoni csoport(Anglia); Az amgliai csop. febr.43.-an tartotta meg a szo
k�sos csend8rnap� Ünnepséget, melyen kb. 40-es l�tezammal vettek reszt. 
Sajnos a csend8rok letszama ott is erösen megfogyott.( SzF.szds.) 

Victoriai csop' Ausztralia-Glenhuntly) A csendörnapot 1982 m�rc.1a.-�n 
tartottAk meg a BUNDY'S �tteremben,-KQvássy Nera csend8rasszony meghiv.:!l-



sara. A megeml�kez�st Dr. cizentandr�ssy . Elek csö. szds. mondta. Ugyancsak 
az iinliepse[;"ek vendége volt v, K/)vendy Kllroly cslJ.szds., aki hanadt.b61 érkezett 
oda. i�enzes J�nos csend ()rb.� p:'ét j�tszo1ita le a toronto:}100 éves jub. filmjé't 
ez alkalommal. A 60 fúny:}. llnneplo k�zonségry nag:y hatssssl volt a dokumentum 
film. A finom vacsora utan borozgatas, beszelgetes kIJvetkezett s a j6 hangu
latot csak fkozta Kovács nandi kisUstije is.Az 3sszejBvGtelr31 fl!:nirk�pfelv�
t,;lek is keszi1l tek s Csendörnaprél az Ausztr�liai T>lagyars�g is kIJz81 t cikket. 
/P.Zs.szds./ 
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sztr�lia.) v. Kövendy Kflroly szds. 1982 mJrc.24-91-ig 
ta ' _ s v. Szombatoy Lajos cs8. z1s. vcnd�ge volt. I'1int a 

csap. v9zet8 irts; IlLegjobb tudom�som szerint itt j61 érezte mag�t amiröl is
m�telten biztositott bennünket �s mi hiszÜnk neki. Gzeretettel llttuk vend�

pÜI s én boldogan �leltem át derék jó bajtársamat, akivel a hábor� utols6 fél
eveben egy "parancsnoks�Q alatt, de egym�st6l fUggetlen parancsnokolckent szol-

g�ltU)1k.1I Innen repűlt v. Kövendy Sydney fel�. A k�ld3tt :lidvozlÖ levelet 30 
személy irta al�./ v.Sz.L. zls./ 

h\rizsi csoport. (Franciaorszag)- 1982,III.14.-'�m rendezte meg a I"1HEr: he
lyi csoPTja a marc. 15.-i ünnepélyt a l"agyar Miss.ifszékMz�ban 200 f5s kö
z5nsé� reszvételével. Az ünnepi beszédet Col.J "ndré Rigoine de Fougerolles 

az �uropai Frontharcos Szövetseg f8titk�re morrotta. 
1982, márc.18.-�n néhai Dálnoki Veress Lajoa vezds. halálának 6. évfor

du16ja alkalmával DZ Unnepi beszédet Mathe Jenl) cs3. örm.- csap. vezet8 mon_ 
dotta, aki a I1KCsBK párizsi csop-jának is vezet5je.- /t1.J .Brm./ 

Torontoi csoport( Kanada)-1982,II.14.-6n Csend5rn�pon és Istentisztelete
ken vett részt a csoport, majd este barataikkel egylitt müsoros társasvacsoran 
j3ttek össze. Dr. Szalontai Sandor g.cs8.fhdgy- csop. vezet8 megnyit 638 ut�n 
a m�sorb9n sikerrel szerepeltek szavalattal és éneksz�mmal Szepesi Aatalin, 
val�int hunoros jelenetekkel Finta I�e cs8. szds.-ifj. �. Szepesi"Özanisz-
10 uj t�. tagunknak a jelvényt v. Kövendy K. cs8. szas. n�jtotta át./Dr.K��� A K zp.Jub.Hende*B Bizottság 1982,VI.2.-an tartott gyUlést v. KövendyS 
Károly 5rendzö elnok1et�vel az 1981 V.15-17-i Tala lkoz6 elszámol�s�ban mu

tatkozo maradv�ny falhaszn�l�sa tbn. A javaslatok tBbbségét a bizotts�g nem 
szavazta meg.- Afennmaradt 3sszeget tovabbra is a bankban tart jak. Az elnök 

lemondott a tiszts�géröl./v.K.K. szds./ 
Niagara falls-i csop.(I;�nada). A csoport 1�82,IV.17.-én a n:Bgara fall

s-i magyar vend3g1o külön termeben igen jol sikerlilt bajtarsi vacsorát rende-
zett .-/H.J. v. törm./-Wellillnd- ., 

Calgar;y-i csop.C Kanada)- A csend9rnspot a csap. 1882,II.13.-�n tar
totta meg.-10 Orak6rFt.Molnar István plebanos mondott �nnepi szentbeszbdet. 

Höseinkr8l v. �acz Janos cs8.8rm. eml�kezett meg s koszoröt helyeztek el a 
h8si emlekmüre. Az elhunyt bajtarsak sir�ait megkoszor�zva a csop. vezet8 
�s felesege vill�sregselire l�tta vendegül 8 csop. tagjait.�ste 7-kor t�r
Sasvacsora volt s a kulónböz� egyesú�etek is k�pviseltett�k azon ma�ukat. Az 

�nn�pt beszedet Vörös Imr� cs8. örm. mondta s beszámolt a csop. 30 éves mun
kájar61 is. �z asztali áld�st Ft.Horv�th Hik16s mondta • Dr. Kiss Gyula csö. 
szds. poh�rkoszöntöje után Hegas István a M Sz Sz. kanadai elnöke tb. csen
do> tartotta meg nagyh8t�su beszéd�t.-Nt. GSndScz Kálm�n ref. lelkipásztor 
�ma�a után F&ldessy Mihály cs8. Brm. köszönte meg a felsz61alásokat s kÜlön 
udvozölte a vendegeket is.A mUsort Szele i Jözsef v. csap. ve�.-csö.vezette. 

1981, XI. 28-an a csop. a hagyományos Katalin-bélj� t a Szt,István te:� 
rnmben tarHotta meg. �nnek elgk�s3it��6rt, valamint a fimom vacsorééee . a 
koszönee Vörös Imre csB.örm.csop. vezetöt, valamint munkatarsait,-felesé
get, Földessy H-net,dr. Kiss Gy-nét, v. Keresztes L-nét, Karancz J-net és 
özv. Nagy S-net, valamint a rendez8bizottságot illeti. " 

1982, II. 28-an csopprtgyÜlés volt a cSPP yez. lakásán. A csop vez, 
beszámo16ja után a MKCsBK-BL. Szerkesztö Biz. �s KiadÓhivatal munk�j�t �s

mertette Dr. Kiss Gyula csö. szds.(1975-1981). Az elszámolást Szelei J6-
zsef esö. olvasta fel, majd a penzsiBellenöri javaslat után azt egyhangu

lag elfogadt3k.v. Keresztes Lajos csö.föt5rm. javasalatára, valamint Sza-



4.1 
b6 Gell!rt esö. hidgy.�$uMaKaS Istv�n tb� cs8. inditvány4ra a munkában reszt� 
vettekenek egyhanguI�g koszonetet szavaz�ak meg. /v.I.cs8.�rm.Dr.K.Gy.szds.1 

Western Ausztraliai csoP. (AusztrJlia). 1982 m&rc.219�e� tartotta a 
csep. meg a Csend�rnapot, amelyen 63 szemel� jelent meg,- csendörök, hozzé
tartozok es csendorbar�tok. Jelen volt v. Kovendy Károly csö. szds. is, aki 
a jubileumi filmet ekkor vetiitte le. Az �nnepség vaesor�val volt egybekÖt
ve s igen j61 siker�lt,Az ottani magyarság legjobbjai voltak jelen./U.M.szdsl 

N.S.W. ausztr'liai csep. (Ausztrália) A Csendörnapot mareius h6ban tar
totta meg a csep., amikor is ott volt v. Kövendy Karoly cs8.szds. is. Az ünnepsegen jelen volt Bogsán?,i ezredea 6r is. Itt kerÜlt bemutatásra a toromtoi jubileumi film is.-v. K8vendy szds. 10 napot t81tHtt Sydneyben,ahol a 
esend8r bajtársak n?,gy szeretettel fogadták és látták vend�gül. Igyekeztek 
neki ezalatt az ido alatt minaen nevezetességet, �tdekess�get megmutatnm. 

IDr.v.J.�. szdsli 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, , BAJTARSI HIREK 
A MKCsBKvveetöje 1982, m�jus 30.-án,-

felvette; Z 0.1 C S á k 
zilis.) -, 

István m�rnököt, az 

A II sdom�-
s valamint a� o"oQ�K,AUls2;tI'a�;iai Magyat 

aK�neK nagyban f�zbdik nevehez az napos vilAgta-, 
lalkoz6 nagy S�J<el,e. ,-

d 
���iE���:"= M e z B k ö v e s  
a , majd az azt kHvetö 

sA!rt,-
"a MKCsBK uDicserö Elismer�sn_!� - Q ö r g e y 

dor szézadoshak,- aki tobbsz8ri kozrem�Hdésével 
nagyban emelte. • • •  

• VITEZI REND ; 

Kálmen szkv.m.lcir.csen
az Csend8rnapok sikere t 

A Vitézi Bzek 1980,XII.6.-an tartott �vi teljes ülésen a várom�
nyosok k8z8tt felvett 6j tagok k8z8tt állomanyba vette Hassaein
né sz. Olasz Margit ausztr�liai tan!rn8t, vitéz Olasz �ajos szkv. 
m.k�r. csend8r 8rmester leAnyst.(U.M.szds) 

I I II I BAZASSAGKOTESEK: 
• • • 

FAZEKAS LAJOi csend8r szakaszvezet8 es felesege Calgary-i(Alberta-Kan�) 
lakosok fia MIR[LY-GYULA es SUSAN JOAN KREBS 1982.I.16.-án Calgaryban hA
zassAgot k8t8ttek.-

GALL FERENCcsend8r es.neje��ZA leAnya R�ZA-ILONA valamint Mr. es Mrs. 
GREGOR RUSSEL fia WAYNE hazassagot k8tHttek. Az es�vBi szertatUs a hamil
toni (Kanada) magyar ref. t�mplRmban 1982, maj. 22Ten t8rtént. 

SEREGtLYES MARTON csendor fot8rzs8rmester es neje ANNUSKA le6nya KATA& 
LIN-MARTA, valamint KOVACS JÁNOS es neje MARTA fia JÁNOS-ISTVÁN hAzasságot 
k8tHttek. JAnos-Istvam csendör unoka .... z esküvöt a hamiHoni (Kanada) magyar 
rk. templomban tartottak 1982, julius 5.-�n. 

- - -.... - - -

H A L O T T A I N K 
I ++++++++++++++�+++++++++ M A K L A R I - K L E K N E R PEBER ,-szkv.m.kir. ·csendörszezados,-



nyu�dijas,h�ssz� sulyos 
24.-�n '/2. tllet�vtlben , 

5.1 
betegs�g ut�n csal�&ja kör�ben �zegeden 1982,111. 

, szkv.m.kir. csend8rf8hadnagy, a Magy.Erdemrend ��l���
:
�i� tula�gonosa,MKCs� csop. vez. Niagara 

Kanada kor4ba11,élhunyt.' emet�stln kb.500 fö je-
lent meg s a csen'�g .

�:.��.y 
s ,ö�(,ra Dr. Kuli §éndor BSO. szds. b�csuztat-

ta. Jelen volt v. • szds, is. 
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z�� kv.m.kir. csend8rfdhadnagy, 
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8
�s, �tb. tulajdonoya, a B.L. hUseges levelezBje- Buenos 

l V 4.-tln 62 eves kor�ban -
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erikai Ólimpiai Lovagl6csoport 1982-ben 72 tlves kor�ban, 

i Readingben rövid , de s�lyos be-
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:B�
:
�!;� �i�

:.-én. Cso�ortj�nak hUs�ges tagjavol� 
, volt m.k�r.fökonzul- a Kanadai Ma-
,-a B.L· egyUtdrz8 dmogat6ja \;inni-

1982, 
8rgy, 

�u���ká;�'�'�e
��.���r��, tI�,:�:�:,tb. csö,-t ezierski L. vk. 

bucs�ztatta tart. 

az 
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�
�;� ���!�:�'�B:�:,ti ::;�;�h�,!�,;�,��,�' �zolja a MKCsBK Talné"ka 

m.kir. tU.zérszézados.-

a 
azJ<V. 

I • •  "'�_'---.! � • • • • • • • • • • • • • • • • •  
BETEGSEGEK- FELGYOGYULASOKj H9rvAth Istv�n f8t8rm. Erding-i (Ny..Ntlmet o.) lakost meggeyngult eg�szsAgi éllapotAra tekintettel 1982,II.3-�n Magyaror
szdgra l��ya haEavitte. Nyugdijdt otthon is meskapja.(D.I.1982,II.15. ) 

vittlz Nagy ajos fBtörm. North-fieldi (USA) lako$hat hates k6rhAzi ke
zel�s utan apen hazabocstltottak-1Abát amputAlni akarták, de nem en§edCe.
mert" ftlllabbal nem tudom kiverni a d!szmenetet, ha felkerUl8k a adak �tj!
ra b tal�lkozom a Legfel�8bQ Hadurmnkkal. " (v.N.L. 1982 VI 15.) 

SUto Istv�n fhgy. H�syet el8tt S�rv!ry fhdgy.lak�sJn SSSBesett, k6r
hhba utaldk kivi"sgUasra. Teljes felgybgyulést kivanunk neki. 
Fontos��z!emá�ek;Seg01ya!qprs ed�ig Jblormlb-ssmmi-ssm-erkszett,-mInt a 
p6nziiros jelen i. 

Elktlé:r;Üit a JDt. miniatUrjtln�k veröszerszama. �*m6r�je 21 mim. Lehet 
szalagon, vagy gomlyukjelvJnyként viselni, az elobbi ara USA $ 8.--, az u

t6bbitl $ 7.00. kb.- Jelentkez8t kerasek aki ennek ügyét atveszi s lebonyo
lit ja a rendeltlseket, postáz'sokat 

-Itt mondok k8szHnetet a csalAdomban ért gyasz alkalmabbl ktlldBtt részv�
,lloktlrt, 

Az élet�eir�sok egyel8re Dr, Kiss' Gyula csB. szds.meg8rz�stlben vannak, 
Aki meg nem kUldte be, az 8 cimére küldje el. 

Torontoban Magyar M�.eumi Bizottság alakult,-eln8�e v. K8vendy K.szds. 
ennek egyik célja a Csendörm�zeU3 attelepittlse is a �gyar Kultur H�eba Tpronto v�rosában. Iv.K.K. szds.7 I 

• HIVEN, 

Uapt. Endre v. Tsm!ska de Baraneh 
2621 Woodgate Lane 
Sarasota, FL. 33581- USA 

a 


