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A baróti Néptanács képviselõinek nyilatkozata a magyarországi

eseményekkel kapcsolatban74

Barót, 1956. november 30.

Barót Község képviselõi az 1956. november 30-án tartott rendkívüli ülésszak
alkalmával a magyarországi eseményekkel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot
tesszük:

Nagy megrendüléssel de ugyanakkor felháborodással figyeltük a magyarországi
ellenforradalmi bandák gaztetteit. Mindnyájuk elõtt világos, hogy a nemzetközi
reakció által támogatott belsõ reakció a dolgozó nép által a népi hatalom éveiben
elért vivmányokra tört. Minden cselekedetük arra irányult, hogy vissza állitsák [sic]
a kapitálista rendszert amelynek évei alatt a magyar munkások dolgozó-parasztok és
néphez hû értelmiségiek annyit szenvedtek. Mély gyûlölettel gondolunk és felemeljük
tiltakozó szavunkat az ellenforradalmi banditák gyilkos cselekedetei ellen akik
képesek voltak arra, hogy becsületes munkásokat dolgozó parasztokat ártatlan nõket,
és gyermekeket gyilkoltak meg. Ezekben a pillanatokban együtt éreztünk a becsületes
magyar dolgozókkal akik életüket nemkimélve védték meg népidemokratikus hatal-
munkat a reakciós bandák szétzüllesztésétõl. Becsülettel kapcsolódtunk be abban az
akcióban amellyel az RNK dolgozói anyagi segtiséget nyujtanak a Magyarország
dolgozóinak. Mi az RNK-ban együttélõ nemzetiségek tudatában vagyunk annak, hogy
népidemokráciánk építésének elengedhetetlen feltétele a román nép és együttélõ
nemzetiségek összefogása. Erélyesen harcolunk minden nacionalista soviniszta
megnyilvánulás ellen amelynek célja megbontani a mi egységünket.

Hálásak maradunk a szovjet-unionak [sic] azért az áldozatáért melyet hozott
hazánk felszabadításáért. Hazánk felszabadítása után az RMP irányitásával
hatalmas eredményeket értünk el országunk gazdasági kulturális fejlõdésében. Igy
községünkben ma már középiskolánk van, a dolgozók egészégének megvédésére
komolyan berendezett korházunk és egy korszerû poliklinikánk van. Még tovább
sorolhatnánk a népidemokratikus rendszer éveiben elért sikereinket, amelyek
mind azt bizonyitják, hogy a népidemokratikus rendszer a dolgozók állama. Mi
nagyra értékeljük ezeket a vivmányokat s éppen ezért kiméletlenül lesujtunk
mindazokra akik békés épitó munkánkat akarják megzavarni. Amikor felemeljük
tiltakozo szavunkat a magyarországi ellenforradalmi bandák gaztettei ellen,
ugyanakkor kifejezésre juttatjuk ragaszkodásunkat pártunk és Kormányunk iránt.
Harcolni fogunk, hogy a párt és kormány határozatokat [sic] községünkben is
gyakorlatban végrehajtsuk. Mi képviselõk mindent megteszünk annak érdekében,
hogy községünk mezõgazdasággal foglalkozó dolgozói felkészüljenek a tavaszi kam-
pányra és mindenben eleget tegyenek az állammal szembeni kötelezettségeiknek.

ANDJCOV, Fond 9, cap. 28, inv. III. dos. 5, 14. f. Géppel írt magyar nyelvû irat.
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74 A dokumentumot szöveghûen közöljük, csupán az ékezeteket pontosítottuk.


