FÖLDESI JÓZSEF
1916. MÁJUS 21. ERCSI – 1999. AUGUSZTUS 6. BUDAPEST
ANYJA NEVE: HORAVECZ MÁRIA
APJA NEVE: FÖLDESI JÁNOS

RENDFOKOZATOK
főhadnagy

1949

százados

1952

őrnagy

1957

alezredes

1965

POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Gimnázium

1952–1955

POLITIKAI ISKOLÁK
2 éves hadosztály-pártiskola, esti

n. a.

Budapest Közp. Klub. Pság.

1958–1959

1 éves magyar munkásmozgalom története tanfolyam

1961

2 éves marxizmus–leninizmus középfokú iskola

1964–1965

MUNKAHELYEK
N. a.

asztalos

n. a.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Főtiszti levelező tanfolyam, főtiszti vizsga

1963–1964

Katonai szakképzettsége

lövész

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
Fegyelmező zászlóalj

önálló zászlóaljparancsnok

1957. május 1.– 1960. augusztus 15.

Központi Ruházati Anyagraktár

ideiglenes parancsnokhelyettes

1960. július 15.

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), előkészítő

hallgató

1961. szeptember 27-től

Egyesített Tiszti Iskola

hallgató

1961. november 15.–1962. október 30.

Igazságügy Minisztérium Katonai Főosztály

gazdasági alosztályvezető

1962. október 31.–1971. június 30.

Nyugállományba helyezve

PÁRTTAGSÁG
N. a.

1

1971. július 1.

KITÜNTETÉSEK
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem

1957

Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata

1957

Szolgálati Érdemérem (10 éves)

1959

Kiváló Szolgálatért Érdemérem (15 éves)

1964

Testnevelés és sport kiváló dolgozója

1967

Szolgálati Érdemérem (20 éves)

1969

Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata

1971

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred III. kerületi század

rajparancsnok,
szakaszparancsnok,
századparancsnok

1956. november 11.–1957. május 15.

KIEGÉSZÍTÉSEK
A forradalom alatti tevékenysége a tiszti szolgálati adatlapja szerint:
„1956. X. 23. – XI. 4-ig a HM. Kik. Csfség. áll-ban [Kiképzési Csoportfőnökség állományában] belső szolgálatot teljesített. 1956. XI. 04-től XI-10-ig
lakásán tartózkodott. 1956. XI. 11-én jelentkezett a budapesti Kh. ezrednél nyt-ba vételre.”

1958-ik évi Minősítési lap:
„Az ellenforradalom alatt a Kik. Csf-ségen [Kiképzési Csoportfőnökségen] tartózkodott, ahol az eseményekbe nem kapcsolódott bele. 1956.
nov. 4–10. között a lakásán tartózkodott. A rádió felhívásra jelentkezett karhatalmi szolgálatra, és nov. 13-tól a budai karh. e. III. századnál mint
pk. ténykedett 1957. 05. 15-ig. Mint kh. századparancsnok megfelelően értékelte az ellenforradalmi helyzetet, és jó pk.-nak bizonyult. A vezetése
alatt lévő század komoly munkát végzett az ellenforradalmi erők felszámolásában. Óbuda környéki hegyekben és a környező falvakban veszélyes
ellenforradalmi csoportokat lepleztek le, és adták át az igazságszolgáltatásnak. Szoros kapcsolatot tartott a PB-vel [itt: a Budapest III. kerületi
pártbizottság]”

Önéletrajzában:
„Az 1956-es ellenforradalomkor a HM. Kik. Csf-ség [Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Csoportfőnökség] anyagi osztályán dolgoztam.
Szeptember 24-én [sic!] riadó után vonultam be szolgálati helyemre. 23-án du. hazafelé menet a Margit-hídon találkoztam a tüntetőkkel, akik
hívtak, hogy menjek velük. Én ekkor láttam, hogy tépik a vörös zászlót, a nemzeti zászlóból kivágták a címert, szovjetellenes jelszavakat skandáltak
stb. stb. Másnap hajnalban nekem is leszakították a címert a sapkámról, és a HM-ben tudtam meg, hogy lényegében mi történt. 24-től november
4-ig éjjel-nappal a HM-ben voltam, ahol őr- és ügyeleti szolgálatot láttam el. Családommal csak néha telefon útján tudtam beszélni. Nehezen
tudtam elhinni, nálunk ilyen ellenforr. is lehet. Pártszerveztünk tanácstalan volt, de a párttagság nagy többsége összetartott. A vezetőink kevésbé
tájékoztattak minket az eseményekről. Még tűzharcot is vívtunk az ellenforradalmárok ellen. Sok nehéz napunk volt, sok rossz élményben volt
részünk. Ezekről nagyon sokat lehetne írni, de az ellenforradalmárokkal nem tárgyaltunk.
Majd eljött 1956. nov. 4. hajnala, amikor a szovjet hadsereg megindította harcát az ellenforr. leverésére. Déli 12 órakor a szovjet katonák átvették
tőlünk a HM-ot, és mi hazamehettünk.
Nagyon boldogok voltunk, hogy a szovjet hadsereg segített, és végett vetett az ellenforradalmi felkelésnek. 4-től 10-éig a lakásomon
tartózkodtam. A lakásomhoz közel szovjet hk. és pct-ős alakulattal voltam kapcsolatban. A pk-uk mondta, hogy nemsokára újból szolgálatba
lépünk. Ez rövidesen be is következett, mert nov. 10-én megjelent a kormányfelhívás, és 11-én jelentkeztem a Budai ezrednél karhatalmi szolgálatra.
A karhatalom megalakulásakor elég nagy volt a zűrzavar, mert voltak túl okos emberek, ezek azonban lassan elfogytak vagy elhallgattak.
Megalakulás után karhatalmista raj. pk., majd sz. kp. lettem. Biztosító és járőrszolgálatot láttunk el. November 15-én az egész szakasz (50 fő)
jelentkezett az MSZMP-be. 16-án áttelepültünk Óbudára, és nemsokára 100-on felül volt a létszámunk. Nagyon nehéz feladatokat kellett megoldani.
Mint szd.pk. ténykedtem. Ilyen helyzetben a sok probléma nehéz helyzetet hozott. Keményen dolgoztunk Óbudától-Visegrádig-Pilisvörösvár és
még nagyon sok helyen. De mindannyian tudtuk miért csináljuk. Igen sok oldalt tenne ki az a sok fáradságos küzdelem és sokszor harc is, amelyet
századunk megoldott. Bíztunk Pártunkban, Kormányunkban. Harcoltunk az új pártszervezetek létrehozásáért, a KISZ szervezet megalakításáért.
Igen jól együtt dolgoztunk a területi szervekkel, a PB-al, a Tanáccsal – szovjet elvtársakkal és mindenkivel, aki hajlandó volt velünk együtt dolgozni
a közös cél érdekében.
1957. május 15-ig teljesítettem szolgálatot mint század pk. A század valamennyi tagja becsületesen teljesítette, igen nehéz sokszor életveszélyes
feladatát.”
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