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Értesíteni Komárom város és járás lakosságát, hogy* 1956. november 9-én a helyőrség parancsnoki teendőket 
átvettem. 

A helyőrségi psag a város rendjének és nyugalmának biztosítása érdekében Komárom város területén ko-
mendáns szolgálatot állított fel. A komendáns szolgálat vezetője: Tassi József szds. A komendáns szolgálat székhelye 
a rendőrség épülete. 

A helyőrség parancsnokság legfőbb feladatának tekinti a város és a járás területén a rendet és a nyugalmat 
biztosítani. Megakadályozni azt. hogy a Nyugat-felé menekülő fasiszta ellenforradalmi elemek gyilkoljanak, raboljanak 
és gyújtogassanak. 

Ennek érdekében szorosan együttműködik a rendőrség és más fegyveres erőkkel, továbbá a szovjet helyőr
séggel. A feladat végrehajtásának érdekében megparancsolom: 

1. Akinél fegyver, lőszer, kézigrátnát. robbanóanyag \ ;m. haladéktalanul szolgáltassa be a komendánsi hiva
talba. (Rendőrségi épület). 

Akinek fegyverek hollétéről tudomása van. jelentse a komendánsi hivatalba. Felhívom a lakosság figyelmét 
arra, hogy akik önként beszolgáltatják a fegyvereket, semmi bántódásuk nem lesz. Aki viszont nem szolgáltatja be 
és úgy kell lefegyverezni, azt a helyőrség parancsnokság átadja, bírósági szerveknek. Fegyver csak azoknak a szemé
lyeknek lehet birtokában, akiknek erre a helyőrség parancsnokság engedélyt ad. } 

2. Továbbra is érvényben marad az a parancs, hogy este 19 órától, reggel 6 óráig csak azok a személyek 
közlekedhetnek, akik erre engedélyt kaptak. 

3. A helyőrség parancsnokság a rend biztosítása érdekében állandó járőr szolgálatot vezényel, akik igazolta
tásokat hajtanak végre. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy vonakodás nélkül tegyen eleget a járőr felszólításának, 
mert ellenkező esetben a járőr kénytelen fegyverét használni. 

4. Azok a katonakötelesek, akik hármilvcn okból elszakadtak alakulatuktól, saját érdekükben jelentkezzenek*a komendánsi hivatalban. 
Akik a Komárom Pf. 9631 alakuladioz tartoznak, haladéktalanul jelentkezzenek a laktanyában. A- másodévesek megkapják 

katona könyvüket, leszerelő jegyüket és visszatérhetnek a polgári életbe. 
Akiknek nem telt le a szolgálati idejük, kötelesek továbbra is katonai szolgálatot teljesíteni. 
Akik 1956 nov. 12-én 8 óráig nem jelentkeznek a parancsnokságon szökevényeknek lesznek minősítve. Felhívom a lakosság figyel

mét arra, hogy senki ne. bújtasson az alakulatától elszakadt katonát, hanem szólítsa fel a jelentkezésre. Ennek megtagadása esetén tegye
nek jelentést a komendánsi hivatalba. . 

5. Felszólítom a lakosságot, hogy idegen személyeket csak a parancsnokság engedélyével fogadhatnak be lakásukba. Ha valaki 
gyanús szemelveket észlel, haladéktalanul tegyen jelentést róla. Kérem Komárom város és járás lakosságát, hogy támogassa a helyőrség pa
rancsnokságot a munkájában. Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Becsületes Hazafiak! A ti segítségetekre számítunk e nemes harcban. 
Felvesszük a harcot azok ellen a fasiszta rendbontó és bűnöző elemek ellen, akik a diákság demokratikus megmozdulását fehérterrorrá változ
tatták át. Közös erőfeszítésünkön múlik az, hogy minél előbb •felszámoljuk a vérontást hazánkban és megakadályozzuk a vérfürdők, rombo
lások és gyújtogatások elkövetését járásunk területén. 

Bízzatok a munkás-paraszt kormányban, amely a helyzet arává lett és biztos kézzel vezeti az országot a múlt hibáinak kikü
szöbölésével a szocialista Magvarország megteremtéséért. 

Komárom, 1956 november 9. 

Helyőrség parancsnok 
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