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A Szegei!! Népiauács memlsranduma
a Miiszlerianácsiioz

A Szegedi Néptanács delegációja
hétfőn este elindult az alábbi memorandummal Budapestre, hogy eljuttassa a Minisztertanácshoz.
Szeged város üzemeinek és intézményeinek munkástanácsaiból megalakult Szeged Város Néptanácsa. A
Néptanács mindenekelőtt élesen elhatárolja magát mindennemű ellenforradalmi eszmétől, kapitalista és bármely más restaurációtól és kijelenti,
hogy a szociális demokrácia alapján
állA Néptanács az alábbi memorandumot terjeszti a kormány elé:
1. A kormány jelentse ki, hogy
ideiglenes mindaddig, amíg nem választják ujjá a parlamentet. Az általános titkos választójog alapján több
párt induljon a választásban. A város
lakossága mindaddig nem hajlandó
felvenni a munkát, amíg erre biztosítékot nem kap.
2. Akik Rákosi politikával együttműködtek, azok váljanak ki a kormányból. Az egész lakosság sztrájkolni fog, ha Bebrits Lajos, Molnár
Erik és Apró Antal nem válik ki a
kormányból.
3. Azonnal vonják ki a szovjet csapatokat az ország területéről. A kormány hozza nyilvánosságra a kivonulás pontos határidejét. Ha netalán
a csapatok nem vonulnak ki, a megállapított határidőre, a dolgozók
sztrájkba lépnek.
4. Független és szabad szakszervezeteket kívánunk és egyúttal kívánjuk a sztrájkjog elismerését is.
5. Nemzeti kincseinket, az urániumot és az alumíniumot a magyar érdekeknek megfelelően használják fel

és a kereskedelmi szerződéseket hozzák nyilvánosságra.
6. Kívánjuk a kötelező beszolgáltatás eltörlését, a társas gazdálkodásba
bekényszerítetteknek saját kívánságukra kilépésüknek lehetővé tételét
és ugyanakkor az ú j belépéseknél az
ú j szövetkezetek alakulásánál az önkéntesség elvének szigorú betartását,
továbbá ú j mezőgazdasági adórendszer bevezetését.
7. Hazánk lépjen ki a varsói szerződést aláíró államok sorából.
8. Ausztriához és Svájchoz hasonlóan biztosíttassák hazánk semlegessége.
9. Kezdjünk kereskedelmi tárgyalásokat a Nyugattal is és politikai feltételektől mentes hitelt kérjünk.
10. Hadifoglyainkat azonnal engedjék vissza.
11. A politikai bűncselekményekben hozott ítéleteket, valamint a közigazgatási eljárásokat haladéktalanul
vizsgálják felül, hogy rehabilitációban
s anyagi kártérítésben részesítsék azokat, akikkel szemben iga^ágtalanul
jártak el.
12. A hírközlés összes formáinak
szabaddá tételét kívánjuk. A kormány
gondoskodjék a magyar nép őszinte,
tárgyilagos tájékoztatásáról az ország
életében felmerülő összes kérdésekkel
kapcsolatban.
13. A kormány tárgyaljon a nagy
népi harcban részt vett munkások,
diákok és honvédek képviselőivel és
közülük arra alkalmas személyekkel
(legalább 2 személlyel) egészítse ki a
kormányt.
Szeged, 1956. október 29.
Szeged Város Néptanácsa

M e g a l a M l é s mueilfákz liezdett Szegeden
a népianács é s elnöksége
Szegeden, október 27-én,
szombaton
a
tanácsháza
nagytermében, a déli órákban összeült az üzemek és a
különböző intézmények dolgozói által
megválasztott
munkástanács. Ezen az ülésen választották meg a munkástanács ideiglenes intézőbizottságát, amelyet megbíztak azzal is, hogy az országos és helyi kérdésekben tett
fontos észrevételekkel,
javaslatokkal foglalkozzék, tegyen intézkedéseket.
Hétfőn, október 29-én, a
délelőtti órákban ismét öszszegyültek
a
tanácsháza
nagytermében a munkástanács tagjai. Ezt megelőzően

külön ülést tartott a szombaton megválasztott ideiglenes intéző bizottság. Az ideiglenes intézőbizottság és az
egész munkástanács átalakult városi néptanáccsá. Űj
nevével is azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy a nép
minden rétegét képviseli tevékenységével.
A városi néptanács elnöksége első ülésén 4 fontos
programpontot dolgozott ki.
Elhatározta a néptanács,
hogy a szombati megbeszélésükön elhangzott javaslatok,
beadványok alapján, melyek
mind a helyi és mind az országos kérdésekre vonatkoznak, memorandyjnot készí-

tenek, és ezt három tagú küldöttség személyesen eljuttatja a minisztertanácshoz.
A második pontként elhatározták, hogy a katonai közigazgatással
egyetértésben
létrehozzák Szegeden is a
nemzetőrséget. A következő
pontként szerepel, hogy helyesen meghatározzák a néptanács elnöksége és a hivatali apparátus közötti viszonyt.
A negyedik pont a közellátás minden vonatkozásban
való megjavítását, illetve a
szükségletek folyamatos biztosítását foglalja magában.

A néptanács elnökségének tagiai
Az alábbiakban ismertetjük a szegedi néptanács elnökségének tagjait: Ács Vilmos, a MEFESZ képviselője.
Fábián Ferenc újságíró, Horváth Jenő, a Szegedi Nemzeti
Színház főrendezője, Joszt
István, a Szegedi Kenderfonógyár segédművezetője, Kováts József főkönyvelő, Ki-

rályházi Sándor művezető,
l u k á c s Andrasné, a Szegedi
Kenderfonógyár
dolgozója,
Németh Ferenc, a Délmagyarország munkatársa, . Palotás József, a Fűtőház dolgozója, dr! Perbiró József, a
Szegedi
Tudományegyetem
Állam- cs Jogtudományi Karának
dékánhelyettese,

Több bizottságot
A délutáni
órákban az
ideiglenes forradalmi néptanács megválasztotta a végrehajtó bizottság tagjait. Elnök: dr. Perbiró József, elnökhelyettes: Joszt István és
Királyházi Sándor. Titkár:
Horváth Jenő.
A megválasztott bizottsági
tagok irányítják az ú j választásokig a város állami
életét. A Városi Tanács osztályvezetői mellé irányító, el lenőrző tagokat választott a
forradalmi néptanács. A Délmagyarország irányítására —

DOLGOZOI!

választott

a

a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében — héttag\
ideiglenes szerkesztőbizottsá-.
got választott a forradalmi
néptanács.
Megválasztotta a néptanács
a szegedi nemzetőrség pa
rancsnokául Palotás Józsefet,
a Fűtőház dolgozóját, helyettesének Kiss Ferenc tanárt.
A katonai közigazgatási parancsnok mellé a néptanács
részéről két főt delegáltak.
Nevüket később közöljük.
A memorandumnak a kor-

Strasszer Gyula, a Szegedi
Kenderfonógyár üzemgazdásza, Szegedi István, az Autóközlekedési Vállalat dolgozója, Szekeres István egyénileg dolgozó paraszt, dr. Tóth
Ágoston, a Tatarozó Vállalat
dolgozója és Takács polgártárs, r.z Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat dolgozója.

nép'anács
mányhoz való el juttatását delegációra bízták, amelynek
tagjai: Sztruhar István, a
posta, Papós Péter, a vasút.
Joszt István, a Szegedi Kenderfonógyár dolgozója Ács
Vilmos
a
delegációban -a
MEFESZT képviseli. Ezenkí
vül a delegáció tagjai Németh Ferenc újságíró és Kövesdy Lajos tanár.
A delegáció a memorandummal még hétfőn este
a honvédség által rendelkezésre bocsátott gépjárművel
útnak indult Budapestre.

Kedd, 1956. október 30.

A nép és a kormány
eredménye:

összefogásának

a szovief csapatok
kivonulása
A szovjet csapolok — a ko mány
intézkedése következtében — nr.a hajnalban megkezdték kivonulásukat hazánkból.

Nagy Imre rádiónyilatkozata
Ózonnal kivcnüák a szovjet csapatokat

Budapestről

Tárgyalások kezdődnek a szovjet haderők
h a z á n k b ó l való teljes k i v o n á s á r ó l

Megszűnik az H'üamvMeSuii Hatóság
Emeli* sz aiscsofty fizetőse e', a nyu díjakat,
rcn: szik a bér- és narma érdes!

Az elmúlt héten tragikus
gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt évtized szörnyű hibáinak és
bűncinek végzetes következményei tárultak elénk azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi
és részvevői vagyunk. Ezeresztendős történelmünk során a sors nem fukarkodott
népünket és
nemzetünket
sújtó csapásokban, de ilyen
megrázkódtatást hazánk talán még sohasem élt át.
A kormány elítéli azokat a
nézeteket, amelyek szerint a
jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna
Kétségtelen, hogy úgy ahogy
minden nagy népmegmozduláskor történni szokott, az el
múlt napokat is felhasználták kártékony elemek közönséges bűncselekmények elkövetésére. T^ny az is, hogy
reakciós, ellenforradalmi elemek is bekapcsolódtak és
igyekeztek az eseményeket
felhasználni a népi demokratikus rendszer megdöntésére. De
az is vitathatatlan,
hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és eggyéforrasztó nemzeti demokratikus
mozgalom. Ez a mozgalom
célul tűzte ki, hogy biztosítsa nemzeti függetlenségünket, önállóságunkat és szuverenitásunkat,
kibontakoztassa társadalmi, gazdasági, politikai életünk demokratizmusát, mert csak ez lehet a
szocializmus alapja hazánkban.
Ezt a nagy megmozdulást
az elmúlt történelmi korszak
súlyos bűnei robbantották ki
E harcok közepette megszületett a demokratikus
nemzeti egység, függetlenség és szocializmus kormánya, amely a népakarat
igazi kifejezőjévé fog válni. Ez a kormány szilárd
elhatározása.
A kormány munkáját hallatlanul nehéz körülmények
között kezdi el. A múlt örökségeként ránkmaradt
igen
komoly
gazdasági helyzet
még súlyosabbá vált az elmúlt napok harcai következtében. Nagyon nehezek lesznek az előttünk álló hónapok
is. A kormány tisztán látja
munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk sú
lyös anyagi helyzetét. A kormány elsősorban a harcos
magyar munkásosztályra kíván támaszkodni, de természetesen támaszkodni óhajt
az egész
dolgozó magyar
népre. Széleskörű program
kidolgozását határoztuk el
amelynek keretében a munkásság megelégedésére ren-

dezni kívánjuk a régi jogos
követeléseket és sérelmekei
többek között a bér- és normakérdcst, a minimális bérek
alsó határának és a legalacsonyabb nyugdíjaknak a felemelését, figyelembe véve a
korábban eltöltött éveket és
a családi pótlék növelését. A
kormány, hogy a rendkívül
súlyos lakáshelyzeten segítsen, a legmesszebbmenően
támogatni fogja, hogy állami,
szövetkezeti és magán kezdeményezésből minél több lakást építsenek. A kormány
üdvözli az üzemi dolgozók
kezdeményezését
az üzemi
demokrácia kiszélesítésére, és
helyesli
a munkástanácsok
megalakulását.

jet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről, s az ú j karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét. A
magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar
Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról,
többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról a magyar—szovjet barátság szellemében, a szocialista országok
közötti egyénjogúság és nemzeti függetlenség alapján. A
rend helyreállítása után egységes ú j
államrendőrséget
szervezünk és az államvédelmi hatóságot megszüntetjük.
Senkinek semmiféle bántódása nem eshet amiatt, hogy a
A kormány erélyes kézzel fegyveres
harcokban részt
véget vet a termelőszövetke- vett.
zeti mozgalom és a tagosítások során elkövetett súlyos
A kormány javaslatot
törvénytelenségeknek, s nagyterjeszt
az országgyűlés
szabású tervet dolgoz ki az
elé, hogy az ország címere
elhanyagolt és fejlődésében
ismét a Kossuth-címer leelmaradott
mezőgazdasági
gyen, s hogy március 15-ét
termelésünk
fellendítésére,
ismét
nemzeti
ünneppé
termelőszövetkezeti és egyéni
nyilvánítsák.
gazdaságok termelésének felMagyarország népe!
virágoztatására, a termelési
A keserűség és a harc óráikedv helyreállítására.
ban az ember hajlamos arra,
A kormány bátran épít a hogy az elmúlt 12 esztendőmunkás-, a paraszt-és diák- nek csak a sötét oldalát lásifjúságra, az
egyetemis- sa, de ne engedjük tisztánlátákra, teret nyújt kezde- tásunkat elhomályosítani. Enményezésüknek
megtisz- nek a 12 esztendőnek vannak
tuló politikai közéletünk- történelmi jelentőségű, maeltörölhetetlen
ben és rajta lesz, hogy az radandó,
ti,
életbe induló fiatalok mi- eredményei, amelyeket
parasznél jobb anyagi körülmé- magyar munkások,
tok, értelmiségiek, a Manyek közé kerüljenek.
A rend védelmére és a köz- gyar Dolgozók Pártjának vebiztonság
helyreállítására zetésével kemény és áldozamunkátokkal hoztatok
haladéktalanul
megalakult tos
az ű j karhatalom a honvéd- létre. Megújhodó népköztárség és a rendőrség alakula- saságunk számít arra az erőtaiból, valamint a munkások re és önfeláldozásra, amelyet
és az ifjúság felfegyverzett ti az alkotó munkában megosztagaiból. A magyar kor- mutattatok és amely hazánk
mány megállapodott a szov- jobb jövendőjének legfőbb
jet kormánnyal, hogy a szov- biztosítéka.

Á városi pártbizottság
és a néptanács vezetőinek
megbeszélése
A Magyar Dolgozók Fártia Szeged Városi Pártbizottsága küldöttsége Vereska András másodtitkár vezetésével
liiéfőn délután megbeszé'ést tartott Szeged Város Ncptanácsa vezetőivel. A pártbizottság képviselői kijelentették,
begy egyet értenek Szeged dolgozóinak jogos követelésével
és a legőszintébben támogatni fogjak felelősségteljes munkájukat. A néptanács elnöksége köszönettel vette tudomásul a párt segítségét és rzt e! is fogadta.
Ezután megbeszélték a helyi sajtó ügyét is. Megállapodtak abban, hogy a pártbizottság, amíg a Délmagyarországon kívül egy másik lap nem indul meg Szegeden, a
néptanács által választott szerkesztőbizottság rendelkezésére bocsátja a Délmagyarországot, természetesen a párttal
való legteljesebb együttműködéssel,

