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A közelmúlt emlékei 

 
Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 

B u d a p e s t 

 

Kedves Elvtársak! 

 

Jósvafő község dolgozó parasztsága azzal a kéréssel fordul a Központi vezető-

séghez, hogy a község határában a Boldvavölgyi Állami Erdőgazdaság tulajdo-

nát képező vadtenyésztő terület fekszik el. Ma, amikor az aratás kezdetén állunk 

és a növényápolási munkálatok befejezése előtt, sajnálattal kell megállapítanunk 

azt, hogy a vadkár községünk határában 35-40 % között van. 

 

Ezek a vadkárok még a teljes beérésig még fokozódni fognak, és feltehető, hogy 

amilyen ütemben teszi tönkre a terményeket, el fogja érni a 60-70 %-ot. 

 

A község tanácsa ebben az ügyben már jelentést tett úgy a járási tanács valamint 

az Erdőgazdaság felé, azonban mind a mai napig ebben az ügyben érdemleges 

döntést nem tettek, és így a lakosság abban a helyzetben van, hogy a bizalmát 

kezdi elveszíteni, valamint a beszolgáltatási kötelezettségének a lehetősége is 

veszélyeztetve van. 

 

Azért fordulunk a Központi vezetőséghez ezen ügy sürgős elintézése érdekében, 

hogy mivel a községi tanács már több esetben jegyzőkönyvezte, és az illetéke-

seknek megküldte, azonban az ügyben semmiféle intézkedés nem történt. 

 

Az 1954 évi július hó 8-án megtartott népnevelő értekezleten a megjelent elvtár-

sak ismét felvetették a fent nevezett sérelmet a járási Pártbizottság által kiküldött 

név szerint Pusztai elvtársnak, akinek a javaslata alapján fordulunk a fent neve-

zett sérelem sürgős elintézése érdekében a Központi vezetőség felé. 

 

Ezen ügynek a Központi vezetőség felé való felterjesztését indokolttá tette az, 

hogy az elküldött felsőbb szervek felé jegyzőkönyvek idáig semmi eredményt 

nem hoztak, ugyanakkor a dolgozó parasztság hangulatát is figyelembe vettük. 

 

Jósvafő 1954 évi július hó 8-án 

 

         elvtársi üdvözlettel 

 

 

 Deák István   Dudás László   Pusztai Mátyás 

  v.b. elnök   Közs.M.D.P.titkár       J.B. kiküldött elvtárs  
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A miskolci államügyészség kirendeltsége, Edelény 

 

1953. ük. 516/1. szám 

 

Járásbíróság büntetőtanácsa elnökének 

 

A közellátás érdekeit veszélyeztető bűntett miatt Tarjányi Ferenc ellen folya-

matba tett nyomozás iratait csatoltan az alábbi 

 

v á d i r a t  

benyújtásával küldöm meg: 

 

A szabadlábon lévő: tarjányi Ferenc, aki 1899. évi március hó 31. napján Jósva-

főn született, nős, középparaszt, szüleinek a neve: néhai Tarjányi Ferenc és né-

hai Pogány Mária, vagyona: 17 kh föld, büntetlen, jósvafői lakos terheltet az 

alábbi tényállás alapján vádolom: 

 

A terhelt egyáltalán nem teljesíti az állam iránti kötelezettségeit. Vetésterve volt: 

2 kh tavaszbúza, 1 kh árpa és 1 kh zab, azonban sem ősszel, sem tavasszal sem-

mi vetést nem végzett. Egyéb beadásával is hátralékban van: búzából 61 kg, 

rozsból 66 kg, árpából 215 kg, zabból 215 kg, kukoricából 162 kg, napraforgó-

ból 77 kg, babból 22 kg, hízott sertésből 75 kg, tojásból 347 kg, baromfiból 

24.20 kg a beadási hátraléka. 

 

A vád a terhelttel szemben a BHÖ. 269. pontjának a./ és f./ alpontjaiban és a 

272. pont /1/ bekezdésében foglalt a közellátás érdekeit veszélyeztető bűntett. 

Bejelentem, hogy a terhelt erkölcsi és vagyoni bizonyítványának a beszerzése 

iránt saját hatáskörömben intézkedtem. 

 

A megidézendők jegyzékét a vádirat végén közlöm. 

A terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte. 

Edelény, 1953. évi április hó 14. napján. 

Idézendők jegyzéke: 

1./Tarjányi Ferenc Jósvafő terheltként. 

2./Deák István Jósvafő tanúként. 

3./Farkas Sándor mezőőr Jósvafő tanúként. 

 

         Dr. Szitás István sk. 

              államügyész” 

 

 

 

 


