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MUNKÁSTANÁCS 
végrehajtóbizof iságáttak közleménye s 

A SÁTORALJAÚJHELYI MUNKÁSTANÁCS 1956. október hó 26-án délután megalakult, 
hogy a rendkívüli helyzettel kapcsolatban 

városunk kSsfoi^t©iiságáiiak f k-Sselláfásáiiak 
és álfaiában véve a kuss rendnek foly asnafes 

menetét biaetositsa. 
A Munkástanács az üzemek munkásaiból, az intézmények és vállalatok dolgozóinak képviselőiből 
alakult meg. Egyben a munkástanács első ülése alkalmával a következő határozatokat hozta: 

1. A Munkástanács követeli, hogy a szovjet csapatokat a kormány azonnali hatállyal 
vonassa ki az ország területéről. 

2. A rend és közbiztonság érdekében a Munkástanács elrendeli a város valamennyi üzem, 
intézmény, vállalat és kereskedelmi szervek vezetői felé, hogy üzemeikben, intézményeikben, vália-
lataikon belül a dolgozók közül jelöljenek ki munkásőrséget, melynek hivatása lesz az üzem, intéz
mény, vállalat megvédése a pusztítástól és rombolástól. 

3. A karhatalom segítségére a Munkástanács egy 30—-40 tagból álló munkásőrség meg
szervezését rendelte el, melynek felállításával megbízta a Munkástanács végrehajtóbizottságát. 

4. A Munkástanács a Megyei Sztrájkbizottság határozatával kapcsolatban a következőket rendeli 
el. Nem vehetnek részi a sztrájkban a következő üzemek és intézmények körház, posta, vasút, szállító 
vállalatok, városgazdálkodási vállalat, áramszolgáltató vállalat, sütőipar, húsipar, tejipar, a kereskedelmi 
vállalatok azon része, melyek élelmiszereket árusítanak; gyógyszertárak, Nemzeti Bank, Országos 
Takarékpénztár, Boríorgaími Vállalat, Dohánygyár. A nyomda tájékoztatás céljára üzemei. 

5. A város élelmiszerrel való ellátásának érdekében a város kereskedelmi és ellátási szerveit 
utasítja a Munkástanács, hogy készleteikkel gazdaságosan bánjanak, folyamatosan biztosítsák a város? 
áruval való ellátásai. A folyamatos ellátáshoz a készletek jelenleg biztosítva vannak. 

6. A felvonulások, tüntetések jelen pillanattól kezdve a Munkástanács engedélyével történhetnek. 

7. A helyi karhatalmi szervek mellé a Munkástanács egy megbízottat küldött, akinek feladata 
a karhatalmi szerveken beiül a Munkástanács utasításainak biztosítása. 

8. A Városi Munkástanács teljesen egyetért a DÍMÁVAG dolgozóinak 21 pontból álló köve
teléseivel-, ugyanakkor a város dolgozóinak követeléseit továbbítja a Megyei Munkástanácshoz. 

9. Felszólítja a Munkástanács városunk területén tartózkodó kóbor személyeket, hogy a vá
ros területét haladéktalanul hagyják el, ellenkező esetben a Munkástanács csavargásukért felelős
ségre vonja. 

10. Felhívja a Munkástanács a város lakosságát, hogy a Munkástanács rendelkezéseit saját 
érdekében tartsa be, s egyben kéri a város lakosainak, minden becsületes magyar embernek a segít
ségét a feladatok megoldásához. 

Sátoraljaújhely, 1958. október hő 26. 
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