FELfilWáS
Sopron Város Polgárai!
Az elmúlt hetek sajnálatos és tragikus körülményei
között is városunk minden polgára megőrizve nyugalmát,
biztosította a vérengzések, vandál pusztítások elkerülését,
városunk békéjét. Köszönet és hála ezért a város min
den lakosának, különösen ifjúságunknak, akik tiszteletre
méltó higgadtsággal és megfontoltsággal biztosították a
legnehezebb napokban is a rendet, a törvényességet, a
város lakosainak ellátását.
Népünk forradalmi megmozdulása meghozta eredmé
nyeit Bár a forradalmi átalakulás még koránt sincs be
fejezve, a dolgok nehezén már túl vagyunk. Az ország
különböző területein megszűntek a vérengzések és ma
már a főkérdés a teljes rend, a törvényesség, az életet
adó munka folyamatosságának biztosítása. Ifjúságunk és
munkásosztályunk október 23-i forradalmi megmozdulá
sának egyenes tovább folytatását ma a társadalmi élet
további demokratizálása jelenti.
Városunkban november 10-én megalakult a Magyar
Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Intézőbizottsága. A párt
aktíva utasításai alapján az Ideiglenes Intéző Bizottság a
következőkben határozta meg a legközvetlenebb felada
tainkat.
Az, Ideiglenes Intéző Bizottság elsősorban kifejezésre
juttatta, hogy teljes mértékben szakit az elmúlt évek pártés államvezetési módszereivel, azokat elitéli és tevékeny
ségét állandóan a közvélemény elé tárja várva a város
lakosságának, párttagoknak és pártonkívülieknek segíteni
akaró bírálatát
Az Ideiglenes Intéző Bizottság teljes szolidaritásáról
biztosítja mindazokat, akik a nép. a szocializmus építése
érdekében résztvettek az elmúlt hetek forradalmi esemé
nyeiben, munkájával az elért forradalmi vívmányok meg
őrzését és továbbfejlesztését célozza- Elitéli és a törvény
teljes szigorával megakadályozza az egyéni bosszúállá
sokat, bárki részéről is történjék az.
Az Ideiglenes Intéző Bizottság intézkedéseket tett a
bürokratikussá vált .pártaparátus megszűntetésére és az
egyes régebbi pártfunkcionáriusoknak a termelő munkába
való visszahelyezésére.
A város lakásproblémáinak enyhítése érdekében intéz
kedett a különböző szervek hivatali helyiségeinek leszűkí
téséről vagy összevonásáról és többek között rövid időn
belül magánlakás céljára átadja a Deák-téri pártházat is*
Az Ideiglenes Intéző Bizottság részletesen megvizs
gálta a város közellátási 'helyzetét, és azt kielégítőnek
találta. A főbb cikkekből komoly tartalékokkal rendelke
zünk. Nagyobb hiány* a város energiaellátottsága terén
jelentkezik- Különösen a magánosok tüzelőellátása' terén
van hiány. Ennek megszűntetése érdekében az Ideiatenes
Intéző Bizottság határozatot hozott a brennbergi főanya
üzemeltetésének azonnali megkezdéséről. Ehhez minden
anyagi és személyi előfeltétel biztosítva van- A Műszaki
Egyetem segítségével rövid időn belül a brennbergi bánya
a város szénszükségletét biztosítani fogja.

Nagy nehézséget jelent az Ausztriába költözőitek
vagyoni tárgyainak megőrzése. Újólag felhívjuk a város
polgárságát hogy az elhagyott lakésokat ne foglalják
el és az egyes "házakon belül szervezzék meg az el
hagyott lakások és vagyontárgyak védelmét Ebben a
munkájukban a Városi Tanács Végrehajtóbizottsága is
segítséget fog nyújtani.

Az ideiglenes Intéző Bizottság a legfontossabb íela• datának a munka folyamatossága biztosítását látja. Min• den ki előtt közismert, hogy az élet feltétele az anyagi
: javak termelése. Hazánk gazdasági helyzetét csak stilvos| bítja minden óra vagy minden napi munkakiesés. Ezért
[ felhívja az üzemek kollektíváit, a Munkástanácsokat, hogy
i tegyenek meg mindent saját üzemükben a munka folyama
tossága biztosítására és ne üljenek fel olyan rémhireknek,
amelyek a sztrájk további folytatását célozzák és amelyek
csak nehezítik városunk és hazánk helyzetét. Gondoskod
janak arról, hogy a lehetőséghez képest a legjobban ki' használják a munkaidőt, takarékoskodjanak az amúgy is
kevés anyaggal, hogy mennél hamarább begyógyíthassuk
E országunk sebeit,
mj^s
Nagy és rendkívül jelentős feladat a társadalmi
élet további demokratizálása. Meg kell valósita
nunk a szocializmusnak azt az elvét, hogy minden
polgára tudatosan résztvegyen saját maga és or; szaga sorsának alakításában és irányításában.
Éppen ezért döntő szerepet kell kapnia a város
polgárságának és elsősorban .a munkásosztálynak
• a város közügyeinek intézésében. Az Ideiglenes
Intéző Bizottság mindezek alapján azt a határo
zatot hozta, hogy a Városi Tanács Végrehajtó
bizottságát ki kell bővíteni a Munkástanácsok
küldötteivel. A textiles üzemek három, a vasas
i üzemek kettő és más üzemek egy küldöttet dele\ gálnak a Tanács Végrehajtóbizottságába.
Az Ideiglenes Intéző Bizottság helyesli a Forradalmi
1 Munkás-Paraszt Kormány programját, eddigi intézkej déseit és felhívja a város lakosságát, hogy a rend és
fegyelem további fenntartásával minden üzemben mun• kával támogassuk a Kormány programjának gyakorlati
megvalósulását.
Az Ideiglenes Intéző Bizottság a Kormány programi j án a le alapján városunk történelmi hagyományainaki terI mészeti sajátosságainak megfelelően akarja kialakítani
Sopron város gazdasági, kulturális és minden más terü
leten való programját. Kérjük a varos lakosságát, hogy
| javaslataikkal, kritikai észrevételeikkel segítsenek ben\ nünket ebben a munkában.
•

Sopron, 1956* november 12.

Magyar Szocialista Munkáspárt
Sopron város Ideiglenes Intéző Bizottsága.

