Magyar dolgozó parasztok!
Az október 23-iki forradalom, mely történelmi fordulatot hozott a magyarság életében és a 12 év gyűlölt Rákosi- és Gerő-klikk rendszerét elsöpörte,
dolgozd parasztságunk életében is nagy változást idézett elő.
Ki merné tagadni a dolgozó parasztság részéről, hogy ifjúságunk és munkásaink színe-java az ő jobb életükért is ontották vérüket és harcoltak
azért, hogy a magyar, magyar legyen, az eddig eltaposott nemzeti törekvések újra érvényesüljenek. Eltörölte azt a szolgai másolást, amit Rákoslék 12 éven át
másoltak le a Szovjetuniótól. Nem voltak figyelemmel arra, hogy ami jó volt a Szovjetunióban, rossz volt Magyarországon. A tudatosan terjesztett atsóbbrendűségünket a Szovjetunióval szemben megszüntettük és egyenjogú félnek tartjuk magunkat és azok is akarunk maradni
De mit hozott még a forradalom, ami közvetlen a dolgozó parasztságot érinti ?

1. Eltörölte a mindenki által gyűlölt begyűjtési rendszert!
2. Minden dolgozó paraszt saját maga gazdálkodhatok úgy, ahogy akar. Nem szabják meg többet, mit és hogyan
vessen. Nem zavarják többet már a cséplőgéptől, keservesen termelt gabonájával a Terményátvevő helyre.
3. Megszabadította a falut a néptől elidegenedett és a sztálinista eszközökkel dolgozó egyes vezetőktől.
4. Megszűnt a Termelőszövetkezetbe - való erőszakos toborzás. Mindenki saját elhatározásából léphet be, vagy
léphet ki anélkül, hogy azért bántódása lenne bárkinek.
5. A Termelőszövetkezetekben pedig megszűnt a Párt és a Tanácsok állandó gyámkodása. Önállóan gazdálkod
hatnak, tervezhetnek és építhetnek, amire tényleg szükségük van.
Sorolhatnánk még tovább, azonban a még bekövetkező kedvezményeket később fogja érezni dolgozó parasztságunk.
De felvetődik a kérdés, hogy ezekhez a -vívmányokhoz, ahhoz, hogy nyugodtabb lett az élet a falun, -hogy terményeivel szabadon rendelkezhetik
mindenki, milyen segítséget nyújtott dolgozó parasztságunk? Azt hisszük őszinték leszünk, ha megmondjuk, hogy nem sokat.
Azonban tudunk sok szép példákat is, amikor Budapest harcolóinak igen sok község küldött ingyen élelmiszert és próbálta enyhíteni az élelmiszer
hiányt. Ezek igen szép cselekedetek voltak!
Most, hogy lassan helyreáll a rend és megindul az élet, igen sok feladat vár az ország népére. A sebeket be kell gyógyítani,
a romokat el kell takarítani. A Fővárosban, a gyárakban, a bányákban megindult a munka.
Itt az ideje, hogy meginduljon a faluban is. A Forradalom nem volt lriúbn. Sok áldozatot követelt, de célját elérte. Az emberi élet,
a magyarabb élet megvalósult.

Most dolgozó parasztságunkon a sor, hogy megmutassa ifjúságunknak és munkásságunknak, hogy nem lesznek hálá
datlanok harcukért és azért, amit kivívtak számukra.
A Fővárost fel kell építeni! A romokat el keli takarítani! Ehhez az országnak sok pénzre van szüksége.

Dolgozó p a r a s z t o k !
Bizonyítsátok be. hogy jó hazafiak vagytok és adófizetési kötelezettségeitek teljesítésével hozzájárultok a romok
eltakarításához. Forintjaitökkai hozzájárultok a Forradalom vívmányaihoz.
Az volt a kivánságtok, hogy egyszer megszűnjön az átkos begyűjtési rendszer. Kivánságtok teljesült.
Most, mi fordulunk kéréssel felétek. Adófizetési készségetekkel bizonyítsátok be, hogy szeretitek hazátokat, és
részt vesztek a károk helyreállításában.
Mi, bizunk abban, hogy kérésünk jóindulatú megértésre talál.
Gyöngyös, 1956. december 1.
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