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Nógrád megye lakosságához
A Nógrád megyei Rendőrkapitányság és a
megye területén lévő valamennyi rendőr
ségi szerv minden erőfeszítést megtesz.
hogy biztosítsák a rendet és a nyugalmat,
a lakosság személyi és yagv onbiztonságát.
a békés termelő mnnkát.
Ahhoz, hogy az üzemekben, a bányákban.
a kereskedelem és a gazdasági élet min*
den területén a munka zavartalanul folybásson, a lakosság élelmiszer- és egvéB
szükségleteinek ellátása biztosítva legyen,
hogy áz iskolákban a tanítás, ' a napközi
otthonokban a gyermekek ellátása és gon
dozása akadálytalanul és megnyugtatóan
történhessen, törvényes rendre, nyugalomra,
teljes személyi és vagyonbiztonságra van
szükség.
A rendőrség meggyőződése, hogy Nógrád
megye egész lakossága, amely az elmúlt
nehéz uapokban IKHJ\ józanságról és fe
gyelmezett magatartásról tett bizonyságot,
helyesli a rendőrségnek a rend helyreállí
tására és megőrzésére irányuló w un kaját
és messzemenően támogatja azt.
A rend és nyugalom helyreállítását-, a köz
biztonság megszilárdítását, a munka felvé
telét és zavartalan folytatását azonban nagv
mértékben megnehezíti, hogy a meg) e te
rületén jelentős mennyiségő fegyver és lő
szer van olyan személyek birtokában, akik
a rendőrség részéről fegyvertartási enge
déllyel nem redelkeznek, fegvver és lőszer
tartására, használatára nem jogosultak.
Ezt a nemkívánatos helyzetet, — amelv
nyugtalanítja a becsületes dolgozókat, csök
kenti biztonságérzetüket. — annál is inkább
haladéktalanul meg kell szűntetni, mert
számos helyen előfordult, hogv felelőtlen,

rendbontó elemek fegyverrel akadályozták
a munka felvételét, oktalan lövöldözéssel
ijesztgették a lakosságot.

mélyek mentesülnek minden tör
vényes következmény alól.

Előfordult több alkalommal, hogy illeték
telenül fegyverrel rendelkező és a fegyver
kezélésbéu nem járatos személvek önma
gukban, vágy környezetükben kisebb-na
gyobb sérülésekét idéztek elő, sőt ilyen
esetéknek balájos áldozatai is voltak.

3 . Mindazok, akik a felhívásban meg
jelölt határidőre a birtokukban
engedély nélkül lévő lőfegyvert,
lőszert a rendőrségre nem szol
gáltatják be és jogosulatlanul to
vábbra is lőfegyvert, lőszert elő
állítanak, forgalomba,
hoznak,
vagy tartanak, a Magyar Népköz
társaság törvényei szerint lesznek
felelősségre vonva.

Értesítem a l a k o s s á g o t :
1. Lőfegyver és lőszer tartására és hasz
nálatára csak a rendőrség, a határőrség
és a Honvédelmi Minisztérium által
szervezett katonai alakulatok tagjai, va
lamint a rendőrség által szervezett
..Munkásőrség- feliratú karszalaggal,
magyar és orosz nvclvfi igazolvánnyal
• ellátott, a rendőrség alárendelt-egében
működő munkásőrök 'jogosultak.
2. Mindennemű lőfegyver, lőszer előállí
tására. • forgalomba hozatalára, tartására
jogosító engedélyt csak a Megyei Kapi
tányság Vezetője ad ki. Az ilyenirányú
kérelmet a Megyei Kapitányságra kell
beadni.

Felhívom a lakosság figyelnél:
1. Bármilyen-úton és célból, birtoká
ban vagy használatában lévő lő
fegyvert és lőszert haladéktalanul,
legkésőbb 1956. november 24-én
22 óráig szolgáltassák be a területi
leg illetékes járási rendőrkapi-*
tányságra, községekben a ren
dőrőrsökre.
2. A lőfegyvert és lőszert jelen fel
hívásra önként beszolgáltató sze-.

4. JNem kell beszolgáltatni a Megyei
Kapitányság által ezideig birtok
bantartásra engedélyezett

sörétes

vadász lőfegyvereket.

Kérem
a
lakosságot, segítse a
rendőrség és az alárendeltségében
álló
munkásőrség,
valamint
a
felhívásban megjelölt egyébb fegy
veres szervek tagjait az elhagyott,
eldobált fegyver, lőszer, robbanó
anyag összeszedése ben. hozzák
a
rendőrség tudomására, ha jogosulat
lan fegyver, lőszer, vagy robbanó
anyag birtokbantartásáról, vagy fel
fegyverzett személyek garázdálko
dásáról szereznek tudomást.
A rendőrségnek a rend helyreállítására
irányuló erőfeszítéseit segítse elő a lakos
ság azzal, hogy induljon meg mindenhol
a munka, álljon helyre a nyugalom és a
rend. erősödjön a lakosság között a biza
lom, s a kölcsönös megbecsülés.

Salgótarján, 1956. n o v e m b e r 20.

A Megyei Kapitányság Vezetője
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