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Somogy megyei Nemzeti Tanács 

kiáltványa 

Somogy megye dolgozó népéhez! 
A Somogy megyei Nemzeti Ta

nács 1956. október hó 27-én megala
kult. A Nemzeti Tanács tagjait Ka
posvár üzemeinek küldöttsége vá
lasztotta meg. A Nemzeti Tanács cél
ja: a városban és a megyében a tel
jes rend és a nyugalom, valamint a 
folyamatos' termelő munka biztosí
tása. 

Ennek megfelelően a Nemzeti Ta
nács az ország többi megyéjéhez ha
sonlóan átveszi a megye politikai és 
gazdasági ellenőrzését, a megfelelő 
szervekkel karöltve, ami kiterjed 
a sajtóra is. 

A Nemzeti Tanács az első ülésén 
a következő határozatokat hozta: 

A Hazafias Népfront Somogy me
gyei Bizottságának 16 pontját elfo
gadta és kiegészítette a diákság 
alábbi követeléseivel: 

17. Követeljük az általános és 
középiskolákban az orosz nyelv fa
kultatívvá tételét. 

18. Töröljék el az egyetemi, felvé
teli vizsgákat, minden fiatal arra a 
pályára mehessen, ahova hajlamai 
és képességei irányítják. 

II. 
Ugyanezen ülésében az alábbi 

kiáltványt juttatta el az ideiglenes 
kormányhoz: 

1. A jelenlegi kormányt az új vá
lasztások megejtéséig csak ideigle
nesnek tekintjük! 

2. Követeljük az azonnali tűz
szünet létrehozását, a szovjet csa
patoknak a harcból való kivonását! 

3. Követeljük, hogy a magyar füg
getlenségért és szabadságért küzdő 
hős fiaink és lányaink teljes am

nesztiában részesüljenek! Az am
nesztia hatálya terjedjen ki a har
cok befejeztéig! 

4. Követeljük, hogy az ideiglenes 
kormány haladéktalanul kezdjen 
tárgyalást' a , szovjet csapatok azon
nali kivonása érdekében és ameny-
nyiben e tekintetben a Szovjetunió^ 
val megegyezni nem tudnak, fordul
jon függetlensége érdekében a Biz
tonsági Tanácshoz. 

5. Haladéktalanul és rádión ke
resztül nyilatkozzon az ideiglenes 
kormány, hogy a 16 pontban elő
terjesztett követeléseinket és e kiált
ványban foglaltakat magáévá te
szi-e, mert csak ez esetben biztosít
hatjuk megyénkben a rendet és a 
nyugalmat. 

III; 
A Nemzeti Tanács 1956. október 

28-án tartott második ülésében a kö
vetkező határozatokat hozta: 

1. A Nemzeti Tanács azonnali tár
gyalásokat kezd annak érdekében, 
hogy a párt- és tanácsapparátusok 
megyei, járási és városi szintjén a 
legszükségesebb személyi változások 
már a napokban végrehajtassanak. 

2. Követeljük az ÁVH legkompro-
mittáltabb tagjainak azonnali eltá
volítását és javasoljuk a Belügymi
nisztériumnak az ÁVH feloszlatását. 

3. Követeljük az Ideiglenes Kor
mánytól, hogy a sztálinista rendszer 
idején koholt vádak alapján bebör
tönzött és főpapi állásából eltávolított 
Mindszenti József hercegprímást fő
papi stallumjába azonnal helyezzék 
vissza. 

4. Azonnal érintkezésbe lépünk a 
még harcban álló megyék Forradal
mi és Nemzeti Bizottságaival és meg
szervezzük számukra az élelmi- és 
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orvosi szerekkel való ellátásukat. 

5. .Megszerveztetjük az összes üze
mekben és hivatalokban a munkás
tanácsokat, a gazdasági és hivatali 
élet irányítása céljából. 

6. A honvédség és a fegyveres kar
hatalmi alakulatok mellé — azokkal 
karöltve — nemzetőrséget állítunk 
löl. Egyidejűleg megszervezzük az 
üzemekben az üzemi őrségeket is. 

7. Amennyiben fenti programunkat 
bármely külső erők' beavatkozása 
következtében megvalósítani nem 
tudnánk, kimondjuk feloszlásunkat 
és az ennek következtében beálló 
következményekért az akadályozó 
szerveket tesszük felelőssé a dolgozó 
nép előtt. 

Ügy érezzük, hogy jelen kiáltvá
nyunk magában foglalja dolgozó né
pünk legégetőbb jogos követeléseit. 
Ezek megvalósítását azonban csak 
minden becsületes magyar ember 
támogatásával remélhetjük. 

Arra kérjük ezért Somogy megye 
dolgozó népét, hogy őrizze meg nyu
galmát, védje a rendet, a közvagyont, 
dolgozzék szorgalmasan munkahe
lyén, szántóföldön, gyárban, hivatal
ban egyaránt. Ezzel mutatjuk meg 
igazán, hogy felzárkózunk a Nemzeti 
Tanács hazafias törekvései mögé. 

SOMOGY MEGYEI 
NEMZETI TANÁCS 

Somogy megyei Nyomdaioari Vállalat. 
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