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A közelmúlt történelme III. 
 

Adalékok a jósvafői önkéntes rendőri csoport működéséről az 1960-as években 

 

Szolgálati beütemezés. 1962. év április hóra 

 

„Felhívom az önkéntes rendőr parancsnok elvtárs figyelmét, hogy a szolgálatot a 

felszabadulási ünnep alkalmára ahogyan az be van ütemezve az úgy történjen, 

mert tudja az elvtárs, hogy lehetnek röpcédula szórások, és falfirkálások, vagy 

egyéb bűncselekmények is. Ennek érdekében, hogy azt meg tudjuk akadályozni, 

az elvtársak az éjjszakai órákban minden idegen személyt igazoltassanak le, és 

járművet is, annak rendszámját írják fel, hogy be tudjuk számolni. 

 

Harmadikán reggel 7. órára jelentést kérek a KMB-irodára telefonon, ha rendkí-

vüli eset volna, azt azonnal jelenteni kötelesek az elvtársak. Telefonon történő 

jelentés úgy történjen, hogy elmennek a postára és meg kérik a postást hogy hív-

ja fel a színi KMB irodát, a Telefon szám 9. Amennyiben jelentés nem érkezik 

arról szerzek tudomást, hogy minden a legnagyobb rendben folyt le. Egy zseb-

lámpa elemet itt hagyok Bak elvtárs, hogy éjjel tudjatok igazoltatni, és akit iga-

zoltattok , annak a személyi adatait is jegyezzétek fel, sőt a Szig. számát is. Erőt 

egészséget! Kuru József r.szkv. KMB.” 

 
                      
 

Járási Rendőrkapitányság  E D E L É N Y 

Alulírott és itt is megnevezett ifj. B a k   L á s z l ó, aki Jósvafő községben, 1919 

évi szeptember hó 18-án születtem és anyám neve:  Rőczei Piroska, Jósvafő Rá-

kóczi út 9. szám alatti lakos,  ö n k é n t e s    r e n d ő r, azon kérelemmel fordu-

lok a T. címhez, hogy részemre önvédelmi célra oldalfegyver vásárlási és tartási 

engedélyt adni szíveskedjék. 

Mint önkéntes rendőr feladatomat igyekszem a legjobb tudásom és a szolgálat 

érdekeinek megfelelően ellátni és a csoport vezető távollétében csoportvezető h. 

teendőit is elvégzem. Szolgálati időm alatt sokat a községben éjjelenként egye-

dül is mozgom, úgy érzem a szolgálatom jó és biztonságos ellátásához az önvé-

delmi fegyvertartási engedély megadása indokolt. 

Előadom, hogy mint paraszti származású ember egyénileg gazdálkodom, a Párt-

nak tagja nem vagyok, de a munkásosztály érdekeivel egyet értek és célkitűzése-

inek megvalósításában tőlem telhetően segítek. 

Önkéntes rendőr igazolványom száma: 22354. 

Személyigazolványom száma: AC-I. 238186 

Jósvafő, 1959 évi november hó 9. 

ifj. Bak László önkéntes rendőr 

jósvafői lakos 


