
Az Ózdi Kohászati Üzemek, az Ózdi Szénbányászati Tröszt és a Borsodnádaséi 
Lemezgyár munkásainak demokratikusan megválasztott és a dolgozóknak bizalmfa 
élvező forradalmi munkástanácsai szükségesnek tartják Ózd és környéke dolgozóí
nak követeléseit az alábbi pontokban rögzíteni: 

1. Felelősségüuk teljes tudatában kijelentjük, hogy Ózd és környéke nem akar sem kapi
talista, sem rákosista restaurációt és ha kell életünk árán is megakadályozlak az ilyen 
próbálkozást vagy kísérletet. 

2. Annyi véráldozat után a jelenlegi Kádár kormány programmját és személyi össz*-
tételét nem tartjuk megfelelőnek. A forradalom eredményeit nem lehet ilyen semmit
mondó intézkedésekkel elintézni. Ozd és környékének dolgozói biztosítékot követei
nek arravonatkozóan, hogy a múlt diktatúrára felépített politikája soha ne térhessen 
vissza. 

3. A biztosítékokat a következőkben látjuk teljesítettnek: 
a) N gy imre álljon a kormánv élére, olyan rzemélyekkel, kik semmilyen vonatkozás

ban nem komp emittálták m guket a Hortry-, Rákosi- *g Gerő-éra ala t és szemé
lyükben jelentenek biztosítékot az ország jogos követeléseinek maradéktalan és gyox> 
teljesítésére. 

b) A szovjet katonai alakulatok azonnal szüntessék meg a tüzet, tárgyaiárok alapjám 
kezdjék meg kivonulásukat hazánk területétől, a tárgyalások menetéről, a kivonulás 
mértékéről, a közvéleményt állandóan és a valóságnak megfelelően tájékoztassák. A rend 
fenntartását nyomukban nem a régi ÁVH átöltöztetett alakulatai, hanem u fegyve
res munkás karhatalom vegye át. 

c) Utasításokat, rendeleteket csak a dolgozó nép által demokratikusan választott szervek 
adjanak ki, megyei és országos szinten ie. 

d) A meghirdetett és az egész nép körében régen óhajtott és lelkesedéssel fogadóit sem
legesség követelményeinek megfelelően a felelős (későbbiekben titkosan és valóban* 
demokratikusan választott) Nemzeti Egységkormány kezdjen azonnal tárgyalásokat eo-
digi gazdasági, katonai és politikai szerződéseink felülvizsgálásáról, majd széleskörí 
intézkedésekkel biztosítsa, hogy hazánk munkásságának fáradozása, hazánk termé
szeti kincsei és népgazdaságunk minden termeivénye kizárólag a sokat szenvedeti 
magyar nép boldogulását és javát szolgálja. 

e) Ózd és környékének munkástanácsai a rend további biztosítása érdekében kérik, hogy 
megyénk területére ne irányítsanak szovjet katonai alakulatokat. 

Követeléseink teljesítéséig Ózd- és környékének munkássága a fenyegető éhínséggel is szem
benézve, igazságának biztos tudatában továbbra is megtagadja a munka felvételét (ha
bár a munka felvételéhez szükséges műszaki feltételeket biztosítottuk és a bánya dol
gozói a világításhoz, a polgári lakosság ellátásához és a munka beindításához legszük
ségesebb szenet biztosítják) bizva abban, hogy országunk sorsáért igazán aggódó felelős 
vezetők megértik: a magyar nép jogos követeléseit előbb vagy utóbb te jesiteni kell, 
és megértik; űzd és környéke Igaz ügy mellé áSlí. 

Ózd, 1956 november 13. 
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