
 Bugarin-Horváth Pál
k

(1919 - 2010)

Született 1919 szeptember 17.-én Tiszalökön. A Ludovika 

Katonai Akadémián végzett. Fiatal tisztként 1943-ban kezdte 

meg szolgálatát. 1945 elején a nyilasok letartóztatták és 

m engedte 

felesküdni Szálasira. Szabadulása után magyar területen harcolt 

az orosz csapatok ellen, majd fogságba esett. Kujbizseveben 

keresztül Antvizsnoj fogolytáborba szállították a Volga mellé, 

ahol 5 évet töltött el.

Miután elengedték, további öt évet raboskodott Magyarországon, volt Recsken és 

ép

1950. december 5-én Budapestre az akkori ÁVH fogházába vitték, majd 

Kazincbarcikára kényszermunkatáborba ÁVH-

1953-ig tartották ott kényszermunkán, majd Kistarcsán vád alá helyezték és a 

Majd 5 évet az oroszlányi és csolnoki bányában földalatti munkásként ÁVH-s

1955 12.05-én szabadult.
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1955-ben a bíróság felmentette és szabadon engedték, 

de Ludovikás diplomáját nem ismerték el. Belefogott az 

épületgépész technikusi iskola elvégzésébe és ezzel 

elvégezte. 1958- 83-ig folytatta. Az 

iskolák tornatermeiben, majd  

meghatározóan  a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 

tornatermében folytak heti két alkalommal, kedden és 

csütörtökön délután. „Pali bácsi” ahogy nevezték , 1979-ben 

lett nyugdíjas, de az edzéseket  még évekig folytatta. 2010. december 29-én 91

évesen,  csendesen .

Kitüntetései: 

háborús emlékérem kardokkal, Signum Laudis és Vaskereszt.
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