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Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!               MKCsBK Körlevél # 2, 2008. április 
 
Az év nagy eseménye, a floridai konferencia Isten áldásával február 23-án lezajlott, öt csendőr 
bajtársunk és mintegy harminc résztvevő jelenlétével. Mellékelem a konferenciáról szóló 
részletes beszámolót azok számára, akik csak lélekben lehettek velünk csendőrnapi 
ünneplésünkben. Ezúton is és újra meg szeretném köszönni mindazok segitségét, akik 
áldozatos munkájukkal hozzájárultak a konferencia sikeréhez. 
 
Sikerült végre kideriteni, hogy az MKCsBK jótékonysági adómentességi jogot élvez, az 
American Hungarian Friendship and International Care Association nevű Ohio-beli szervezet 
égisze alatt. Ez azt jelenti, hogy az MKCsBK részére adott adományok adómentesek, amit az 
adományokatat nyugtázó elismervényen is jelzünk. Mivel szervezetünknek külön bankszámlája 
nincs, az MKCsBK részére küldött adományt legyenek szivesek az én nevemre kiállitani, 
megjelölve a csekken, hogy az az MKCsBK részére szól. Természetesen bevételeinkről és 
kiadásainkról pontos kimutatást vezetünk.  
 
Ha valakinek tudomására jutna volt csendőr vagy csendőrcsalád anyagi szüksége, legyen 
kedves tudatni velünk, hogy tőlünk telhetően segitségül lehessünk. 
 
Örömmel közlöm, hogy sikerült készittetnünk egy matricát a 
mellékelt csendőr emblémáról (kb. 7,5 x 10 cm nagyságú), amely 
darabonként két dollárért (plusz postaköltség) rendelhető. 
Autóablakba, képkeretbe, valamely tárgyra ragasztva, stb. 
használható. Felvetődött az is, hogy készittethetnénk polóingeket 
(T-shirt) egy csendőrképpel a sziv fölötti részén. Ez természetesen 
drágább lenne, darabonként 10-15 dollár körül. Örömmel venném a 
visszajelzésüket, hogy van-e eziránt megfelelő érdeklődés. 
Mindezzel az a célunk, hogy a csendőrség ügyére ezzel is felhivjuk 
a figyelmet és a köztudatban jobban tudatositsuk. 
 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik munkánkat 
adományaikkal is támogatták:  
 



 
Fővédnökök: Kiss Ruth, Beöthy Kálmán, Magyaródy János, Tokay László, v. Tamáska Endre, 
Nagy Kálmán, Tar Sándor, Molnár István, Szabó Gyula 
Védnökök: Szilágyi Béla, Várkonyi Róbert, Zsigmond István, Zahony Clementis, Tóth Gergely 
Támogatók: Szick Ferenc, v. Serényi István, Dobolyi Árpád, Eszes Mátyás, v. Domokos 
Sándor, v. Detre Gyula, Kostka Ilona, Szentpéteri László, Sabocs Károly, Horváth Árpádné  
  
Mindazok, akik email-en keresztül szeretnék e negyedévenkénti körlevelet kapni és eddig ezt 
nem közölték, legyenek kedvesek a csendorseg@yahoo.com cimen tudatni velem. Eddig kb. 
30 személy jelezte ilyen irányú igényét, amely nyomtatási és postázási költségeink 
csökkentéséhez hozzá fog járulni. 
 
A csendőr honlap tovább gazdagodott hangfelvételekkel. A csendőrinduló meghallgatható a 
Szépirodalom, majd a Versek (Magyarul) cimszavakra kattintással a „Csendor indulo korus” 
cimen (hangjegy ikon van a neve mellett), édesapám, v. Kőrössy Zoltán csendőr százados 
1956-os csendőrnapi beszéde pedig az Iratok/Irások a csendőrségről (Magyarul) cimszavak 
alatt, „Csendörnapi beszéd” cimen (szintén hangjegy ikon jelzi, hogy hangfelvételről van szó).  
 
A honlap több mint 670-szor lett megtekintve március folyamán és több mint 10 250-szer az 
elmúlt két év alatt.  
 
Ha bárki szeretne megosztani a honlapon keresztül csendőrséggel kapcsolatos történetet, 
információt, emléket (irott, vagy képes), azt örömmel fogadjuk.  
 
Nagy szomorúsággal közlöm, hogy legidősebb bajtársunk, Lengyel László csendőr százados ez 
év január 11-én elhúnyt. Úgyszintén tudatom v. Asztalos Bálint csendőr őrmester elhúnytát 
január 24-én. Hálásak vagyunk szolgálatukért és Isten áldását kérjük emlékükre és családjaikra.  
 
Megismétlem előző kérésemet, hogy bármilyen, a tagságunkat érdeklő hirt legyenek kedvesek 
tudomásomra hozni. Ennek értelmében mellékeltem egy nemrégen megjelent, a Horthy 
korszak alatti egyenruhákról készült nivós könyvről szóló információt is, mivel tagságunk egy 
részét talán érdekelné. A jövőben is tervezek hasonló információkat közzétenni. 
 
Baráti és bajtársi tisztelettel,  
 
 
 
 
v. Kőrössy Zoltán  
Központi vezető 
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