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A Gyomai Nemzeti Bizottmánytól 

Hirdetmény! 
Az 1956 október 28-án a Nép akaratából megválasztott Nemzeti Bizottmány az alakuló 

gyűlés és a hivatali eskü letétele után egyhangúlag a következő határozatokat hozta: 
i . A Nemzeti Bizottmány felhívja Gyoma község valamennyi lakosát, hogy akinél bár

milyen néven nevezendő emberölésre alkalmas fegyver van. vagy lőszer, robbanóanyag, — 
a vadászfegyvereket is beleértve — azonnal a Nemzetőrségnél a „szürke házba" szolgáltassa 
be. A fegyvereket a tulajdonjog fenntartása mellett a további intézkedésig őrizetbe vesszük. 

2. A Nemzeti Bizottmány a nyugalom és a lakosság élet- és vagyonbiztonságának bizto
sítása érdekében felszóhtja a lakosságot, hogy minden utca szervezzen éjszakai utcaörséget. 
akik tartsák a kapcsolatot a község nyugalmára őrködő nemzetőrséggel A nemzetőrség egy 
járőre egy rendőrből és kettő felfegyverzett polgári személyből álL 

A Nemzeti Bizottmány felkéri főként a katonaviselt polgártársakat, hogy a nemzetőr
ségbe jelentkezzenek járőrszolgálatra. Jelentkezni lehet a községháza nagytermében 

A Nemzeti Bizottmány átmenetileg minden féle gyűlést engedélyhez k ö t Gyűlésre en
gedélyt csak a Nemzeti Bizottmány ad. Az utcai csoportosulástól mindenki tartózkodjon 

Az illetéktelen egyéneknél kintlevő fegyvereket és löszereket a Bizottmány a nemzet
örökkel és rendőrséggel karöltve összeszedte, s megfelelő biztonságba helyezte. 

3. A Bizottmány foglalkozott a lakosság ellátásának kérdésével. Megállapította, hogy a 
tüzelőanyag kivételével elegendő készlettel rendelkezik. Különösen a lakosság kenyér, zsír 
és hús szükségletét biztosítani tudja abban az esetben ha a lakosság csak a napi szükségle
tének megfelelően vásárol. A kereskedelmi szervek az áru elosztása tekintetében a megfe
lelő utasítást megkapták. -'-̂ 'p!.-

4. A közigazgatás terén a kompromitált vezetőket: 
Juhász János tanácselnököt, Neibort István tanácstitkárt, Balogh János tanácselnökh. 

Péter Zsigmond begyűjtési csoportvezetőt, Gyarmati Albert, Szántó Vince, Dévai Sándor, 
Kulich István tanácsi dolgozókat további működésüktől felfüggesztette. 

5. Javasolja a Nemzeti Bizottmány a megalakuló Járási Nemzeti Bizottmánynak a kö
vetkező volt vezetők működésének felfüggesztését: 

Túrák Vince Vb. elnök. A személyügyi előadó beosztást megszünteti. Arató József. Gel-
lai Béla Bencze Ottóné működésének felfüggesztését. 

A Nemzeti Bizottmány helyettesítésükről gondoskodik. 
6. Utasítja a Nemzeti Bizottmány a Járásbíróságot és a járási Ügyészséget, hogy a to

vábbi intézkedésig, illetőleg a felsőbb hatóságok utasításáig úgy a polgári peres, mint a 
büntető tárgyalásokat és az ítélet hozatalt függessze fel. 

7. A jövő évi kenyerünk biztosítása érdekében felhívjuk Gyoma község lakosságát, hogy 
az őszi mélyszántás terhére elsősorban az őszi vetések sürgős elvégzését tar tsa hazafias 
kötelességének. . 

8. A Bizottmány felhívja a termelőszövetkezeti dolgozókat, hogy munkájukat a jövő évi 
kenyérgabona biztosítása érdekében végezzék tovább. 

9. A Nemzeti Bizottmány felhívja az üzemeket, hogy saját dolgozóiból alakítsa meg a 
Munkástanácsot. A Munkástanácsok gondoskodjanak az üzem folyamatos termeléséről és 
biztonságáról, vagyonának megőrzéséről. 

Felhívluk Gyoma község lakosságát, hogy nyugalmát továbbra is őrizze meg, minden 
rendbontási kísérletet akadályozzon meg és minden dolgozó munkahelyén magyaros szív
vel a boldogabb*, jobb jövő érdekében munkálkodjék. 

A népgyűlésen elfogadott és pontokba foglalt követeléseket a Nemzeti Kormánynak 
továbbítottuk. 

Gyoma, 1956 október 28 

Nemzeti Bizottmány 
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