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Nemzeti Bizottmány felhívása 
A Központi Nemzeti Bizottmány felhívására 1956 október 29-én 

d. e. 12 órakor nagygyűlésen megalakult a II. kerületi Nemzeti 
Bizottmány, amely az alábbi határozatokat hozta: 

1. A II. ker. NB. magáévá teszi a szabadságharcosok 16. pont
ból álló követelését. Követeli a parasztság egységes képviseletének 
legsürgősebb létrehozását, a kisiparos és kiskereskedő társadalom 
megsegítését célzó intézkedéseket- és az értelmiséget ért séfelmek 
legsürgősebb és személy szerinti orvoslását. 

2. A kormány által adott igéiretek beváltásának, valamint a 
demokratikus választások mielőbbi kiírásának elvártában a rend és 
nyugalom érdekében ideiglenesen bizalmat előlegezünk a jelenlegi 
vezetők közül: Nagy Imrének, Kovács Bélának, valamint Kádár 
Jánosnak. Követeljük a kormánynak nemzeti, demokratikus és 
koaliciós alapon való széleskörű átalakítását. 

3. A II. ker. NB. a politikai feladatokon túlmenően irányító és 
ellenőrző módon vesz részt a kerület közigazgatásának átszervezé
sében és demokratizálásában. Minden eszközzel támogatja a szabad
ságharcosokból és honvédekből, valamint rendőrökből alakított rend
fenntartó osztagok munkáját. 

4. A II. ker. NB. minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti 
a kerület rendjének helyreállítását, a közellátás és a kerületi üze
mek zavartalan munkafeltételeinek biztosítását. Céljának tűzi ki a 
kerület közlekedésének helyreállítását és az akadályok eltávolítását. 

5. A II. ker. NB. minden erejével résztvesz a bármilyen formá
ban észlelhető árdrágítási kísérletek letörésében. 

6. A II. ker. NB. felhívja a terület lakosságát, mindennemű 
panaszával és kérelmével, forduljon a NB. nappal-éjjel ügyeletet 
tartó titkárságához. (II. ker. Zsigmond-u. 32/347 I. emelet 25. Tel.: 
354-130.) 

7. A II. ker. NB. a hozzá befutó bejelentések, kérelmek és pana
szok esetében utasítja az ellenőrzése alá vett tanácsi szerveket, 
hogy a harci cselekmények során bekövetkezett hiányok helyreállí
tását soron kívül hajtsa végre. Ennek érdekében kötelezi a II. ker. 
KTSz-eket, felkéri a kisiparosságot, hogy azonnal jelentkezzenek 
a NB.-nál a helyreállítási munkák mielőbbi megindítása végett. 

A II. ker. Nemzeti Bizottmány 
Ács Béla technikus, szabadságharcos Mód Aladár egy. tanár 
Banké Miklós tanuló, szabadságharcos Monojlovics Mihály tisztviselő 
Bruck László technikus Műnk Tamás honvédszázados 
Bihari László tanácsi tisztviselő Nagy Sándor marós 
Cservenka Ferencné segédmunkás Pártái Tivadar hírlapíró 
Dudás József technikus dr. Pásztor Tamás tisztviselő 
Fetter Nándor kisiparos Rózsa István kisiparos 
Páter Gábris Grácián ferences házfőnök Szabó János munkás, II. ker. szabad-
Hajda László mérnök ságharcos főparancsnok 
Haypál Béla ref. lelkész Szabó László agronómus 
Kemény Pal esztergályos d r , Tariska István orvos 
Konc! Hfos közgazdász ' Tompa Sándor színművész 
Korányi Miklós v. kiskereskedő si&ErfrX. S G a b o r hírlapíró 
dr. Kovács Zoltán segédmunkás yQSttíÍKíVészi Endre író 
Komlóssy Zoltán gyárimunkás /a£W&tytf?2M'á(J Mária tanuló, szabadságharcos 
Mészáros Károly tisztviselő _Ac5""jJJ** seW. Zoltai Pál tisztviselő 


