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HATHROZAT

Mai nappal Jászberény városának ós Járásának területén megalakult a Munkás-Paraszt és Katonai
FORRADALMI TANÁCS

Tagjai:

Somogyi Jenő szds
Terma Ferenc szds
dr. Nagy Pál
Szigeti István
Beszteri Pál
Szórád Elek

Balogh János
Imre Béla
Bathó Péter J
Palotai László
Molnár István
Bajzák Lajos szds

dr. Gedei János
Bori István
Czinege István
Székely Albert
Piffkó Gábor
Kovács Mózes

A Forradalmi Tanács — a demokratikus centralizmus szemelőtt tartásával —
megválasztotta vezetőségét:
V e z e t ő : Somogyi Jenő szds. A v e z e t ő h e l y e t t e s e i : Torma Ferenc szds, dr. Nagy Pál, Szigeti István.
T a g o k : Beszteri Pál, Szórád Elek, Balogh János, Imre Béla, Bathó Péter, Palotai László, Molnár fslváti, Bajzák Lajos szds,
dr. Gedei János, Bori István, Czinege István, Székely Albert, Piffkó Gábor és Kovács Mózes.

A Forradalmi Tanács a szocialista demokratizmus szellemében, szabadságharcunk
árán kivívott, nemzeti függetlenségünk jegyében fogia célkitűzéseit megvalósítani.

A tanács célja és feladatai:
1. A polgári rend fenntartása, a személyi és vagyonbiztonság biztosítása.
Tekintettel arra, hogy a Tanács a nép bizalmát birja, mivel a nép szabadságának kivívásában helyi viszonylatban élenjárt, értesí
tésére adja a város lakosságának, hogy a lakosság érdekében és védelmére hozott rendelkezéseket becsületes, hazáját szerető
magyar emberhez méltóan maradéktalanul éajtea végre'.

2- A város és Járás közügyeinek az irányítása:
Ennek érdekében a járás és a város átkos vezetőit a néptől kapott hatalmával leváltotta és átvette a hatalmat.
Azokat a vezetőket, akik népellenes cselekvéseikkel méltán kiérdemelték a nép gyűlöletét, őrizetbe vették, hogy a nép előtt alkot
mányos törvényeink értelmében bíróság vonja felelősségre bűneikért. A forradalmi Tanács kötelessége a közellátás feltétlen és
zavartalan biztosítása, továbbá azoknak a legfontosabb szükségleti cikkeknek a beszerzésére intézkedéseket tenni, hogy városunk
és járásunk terUIetén mindenkinek lehetősége legyen azok beszerzésére.
A város és a járás irányításában olyan ideiglenes rendelkezéseket hozhat, melyeket a nép érdeke sürgősen megkövetel. A rendel
kezések hatálya a nép által elfogadott új nemzeti kormány rendrleleivei megszűnik.
A közigazgatás területén hatásköre azokra a folyamatban lévő halaszthatatlanul fontos ügyekre terjed ki, amelyek közérdekből
azonnal végrehajtandók. Minden olyan ügyet, amely a nép érdekeit az átkos régi kormány rendeletei miatt súlyosan sértették,
ideiglenesen azonnali felülvizsgálat alá vesz.
Javasolja a forradalmi Tanács a Járás és a város párttagjainak, a pártvezetőségek azonnali újraválasztását.
A forradalmi Tanácsnak módot kell nyújtani arra, hogy rövid időn belül a rend teljes helyreállítása után a nép érdekeit és célki
tűzéseit képviselő azon politikai pártok, melyek nemzeti alapokon, nyugvó népidemokráciánk kiépítését vállalják feladatnak,
fegyelmezett rendben, haladéktalanul negalaknlbascanak. A pállok részére székházat fog biztosítani.
A forradalmi Tanács kötelezettséget vállal arra. hogy a megalakult partok követeléseit, melyek a nép nemzeti érdekeit szolgálják,
magáévá tessi és a magyar nemzetgyűlés elé terjeszti.

3. A város gazdasági tevékenységének az Irányítása.
Ennek az érdekében az ipar területén a város egyes üzemeiben már megalakult munkástanácsok munkájára javaslatot tesz vala
mennyi üzemben a munkástanácsok megalakítására.
A mezőgazdaság szocialista alapokon működő üzemeiben — Állami Gazdaságok és Tsz-ek — ugyancsak javaslatot tesz a munkás
tanácsok megalakítására.
Vállalja a forradalmi Tanács, hogy az egyénileg dolgozó parasztság békés, szabad termelésének feltételeit biztosítja.
Bizik a forradalmi Tanács az értelmiségben, orvosaink, mérnökeink, jogászaink, pedagógusaink, igazgatási dolgozóink, üzemeink
irányitóinak forradalmi kiállásában. Tudjuk azt, hogy a forradalmi szellemben végrehajtandó nemzeti kormányunk megalakításáig
is magasabb képzettségüknél fogva támogatni fogják parasztságunk és munkásságunk szabadságunkért vívott harcát.
A megalakított munkástanácsok feladata lesz, szervezett formában a város forradalmi tanácsával egyetértésben a nép számára
káros tevékenységet folytatott vezetők és nem kívánatos egyének leváltása.
A sokat szenvedett magyar nép a forradalom mellé állt. Feladata: szabadságunkért küzdő magyar egyetemisták, munkásság és har
coló néphadseregünkkel szolidaritást vállalnia és a forradalom tevékenységében a városi forradalmi tanács irányításával résztvennie.

4. A forradalmi tanács a nemzeti magyar kormány megalakulása után a nép által.kijelölt és meg
választott vezetőknek adja át a szabadságharc árán szerzett népi hatalmat Tevékenysége ezzel egy
idejűleg megszűnik.

Magyar Dolgozó Népünk!
Bízzatok a ti általatok megválasztott Forradalmi Tanácsotokban, mert a forradalom szent eszméit és
nemzeti alapokon nyugvó függetlenségünket szemelött tartva fogjuk megőrizni azt a hatalmat, melyet
a szabadságharc árán megszereztünk. ígérjük, hogy cselekvéseinkkel, belénkvetett bizalmatokkal soha
sem fogunk visszaélni.

ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁGHARC!
Éljen nemzeti függetlenségét kivívott magyar népünk!
Jászberény, 1956. évi október 28.

Járási És városi Munhás-Paraszt és Katonai Forradalmi Tanács
F. k- SoaiocTl itali
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