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Magyarok, Hazafiak, Polgártársai!! 
flác város Dolgozói! 
A város lakosságának bizalmából 1956. október 24-én 

megalakult a Városi Munkás- és Katonatanács. Vezetője: 
Kristóf Béla polgártárs és Tóth István őrnagy. 

Az első célkitűzés az volt, hogy a város lakosságának 
nyugalmát, békés családi otthonát, közellátását, anyagi ja
vait biztosítsa és a. lehetőségekhez mérten minden jogos 
kérését kielégítse és panaszait orvosolja. 

A város lakosságának békéjét és nyugalmát biztosí
tani is tudta mindaddig, amíg az Országos Büntető-Intézet 
eseményei azt meg nem. zavarták. Az Országos Büntető-
Intézetben történt események következtében a lakosság 
birtokába fegyverek kerültek. A fegyverek egy része he
lyesen a polgárőrség birtokában van, amellyel a város 
nyugalmát és békéjét, valamint a város közszükségletót 
ellátó üzemeit, középületeit védik. 

Azonban a fegyverek egy része olyanok kezébe került, 
akik azt nem a fenti célra használják, s így a város nyu
galmát és békéjét veszélyeztetik. Ezért történhetett meg 
az, hogy múlt éjszaka több esetben, több irányból fegy
veresen megtámadták a laktanyákat. 

Polgártársak! Vác katonái mellettünk állanak, akik 
több esetben józanságukkal és tapasztaltságukkal azon vol
tak, hogy Vácon olyan harci cselekmények ne alakulja
nak ki, amelyek az egész város pusztulását vonhatják 
maguk után. 

Ezért a Munkás- és Katonatanács elhatározta: 
.1. Újjászervezi a fegyveres polgárőrséget, amelyet a 

Munkás- és Katonatanács váci lakosú polgáraiból állított 
össze. Ismertetőjelük a nemzeti színű karszalag és katona-



2. A felülvizsgált rendőrséget a honvédséggel és a 
polgárőrséggel együtt a rendfenntartás szolgálalába állítja. 

Mivel az előbbiek szerint a rendfenntartás biztosítva 
van, ezért nincs szükség arra, hogy más polgári személyek 
birtokában lőfegyver, lőszer és robbanóanyag! legyen. 
Éppen ezért a Munkás- és Katonatanács felhívja mind
azokat, akiknél lőfegyver, lőszer és robbanóanyag van, 
azokat ma, 29-én déli 12 óráig a polgárőrségnek adja le 
a városháza épületében. 

Akik a fenti felhívásnak a megadott határidőre nem 
tesznek eleget, azok ellen ae új karhatalom a legradikáli
sabb eszközökkel kénytelen fellépni. 

A magyar nép e ídigi véráldozatával kivívta azt, liogy 
az Ifjúság követelései lényegében teljesüljenek, és megvan 
az alap arra, hogy további véráldozatok nélkül a követe
lések teljes mértékben megvalósuljanak. 

Hazafiak! Magyarok! Édesanyák! Feleségek! 
Testvérek! 
Együttes erővel akadályozzuk meg, hogy vér folyjon-

Segítsetek a rendfenntartásban, mert ezt kívánja a város 
érdeke, férfiak, asszonyok és gyermekéle biztonsága. 

Vác, 1956. október 29-én. 

Vác Város Munkás- és Katonatanácsa 
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