
Polgártársak! 
A forradalmi ifjúság szabadságharcos szelleme ismét lázba hozta Vác város lakosságát Megalakult a 

Váci Forradalmi Nemzeti Bizottság. A Munkástanács, értelmiségi, szövetkezeti és egyénileg dolgozók kiküldöttei 
a Forradalmi Nemzeti Tanács ideiglenes intézőbizottságának tagjaiul az alábbi polgártársakat választotta meg: 

dr. Bartos Antal, Borbély János, Balogh András, dr. Caomor Andráa, 
Hampó Ferenc, Keresztes István. Kristóf Béla, Mjazovszky Károly, 
Mór i tz János, Pölcz Béla, Rácz István, Soltész Ignác, Schrick Ferenc, 

Szilágyi Gyula, Szépe Zoltán, Szikora Sándor. 

A gyűlés az igazi szólásszabadság jegyében zajlott le és a következő határozatot fogadta el: 

a) Általános sztrájkot rendel el a szovjet csapatok teljes kivonulásáig. 

b) Táviratot küld a megalakult kormánynak a következő szöveggel: £TOÍ 

„1. Borsod megye munkássága és parasztsága által felterjesztett követeléseket teljes egészében magáévá 
teszi azzal, hogy a szovjet csapatok kivonulásukat azonnal kezdjék meg. 

2. A törvénytelenül visszatartott és ártatlanul elhurcolt magyarok azonnali hazabocsátása. 

3. Mindszenty hercegprímás és Péteri váci püspök azonnali szabadonbocsátása és méltóságukba való 
visszahelyezése és ezt követően rádióbeszédük. 

4. Mindaddig, míg fenti követelésünket nem teljesítik, Vác dolgozói sztrájk-jogukkal élnek." 

Bizottság a gyűlés után azonnal megkezdte működését és az alábbiakat rendelte el: 

1. Utasítja a közélelmezésben dolgozókat (Malom, Sütőipar, Népbolt, Húsipar, Tejért Vendéglátóipar étszol-
gálat-espresso, Mezőker), valamint a nyomda dolgozóit, hogy munkájukat haladéktalanul kezdjék meg. 

2. Utasítja az illetékes vezetőket, hogy a fentiek zavartalan végrehajtásához szükséges szállítóeszközök 
(Tefu, Belsped) biztosításáról gondoskodjék. 

3. Az 1. pontban felsorolt üzemek és üzletek nyitvatartási ideje változatlan. 

4. Elrendeli, hogy a keddi és pénteki piaci napokon az összes üzletek kötelesek nyitvatartani. 

5. Nyomatékosan felhívja a város lakosságának figyelmét arra, hogy az országosan elrendelt szesztilalom 
továbbra is fennáll. 

6. Felhívja a dolgozó parasztságot és állami gazdaságokat hogy az elmaradt őszi mezőgazdasági 
munkálatokat haladéktalanul kezdje meg a jövő évi kenyérellátásunk biztosítása érdekében. 

7. A vámörlés zavartalanul folyik. 

8. Elrendeli az Új Váci Napló kibocsájtását. 

Fenti rendelkezések végrehajtását a bizottság tagjai ellenőrzik. 

Vác, 1956. október 30. 
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