
Dokumentumok Szolnok 1944/45. eseményeiből

A felnőtt nemzedék jórészének még élénk emlékezetében élnek a három évtizeddel
ezelőtti események. Azok a napok, amikor a Horty-rendszer fasiszta politikája következmé-
nyeként 1944 nyarán Szolnok is frontközelbe került. Az angolszász légikötelékek rendszere-
sen bombázták 1944. június 2-ától a hitlerista csapatok fő utánpótlási vonalait. A Jászkunság
1969. évfolyamában részletesen írtunk a Szolnokot ért károkról. Most olyan dokumentumokat
mutatunk be. amelyek a szövetséges repülők által leszórt röpcédulákként arra szólították
fel a lakosságot, hogy meneküljön a pályaudvarok közeléből, szabotálja a termelést a néme-
tek részére. A szolnoki múzeum gyűjteményében számos ilyen dokumentum található, ame-
lyeket 1944 nyarán Szolnokon sikerült öszegyüjteni.

1944. november 4-én Szolnok felszabadult s történelme során a legnagyobb pusztulást meg-
ért városban megindult újra az élet. A szovjet csapatok a várost körülkerítve délnyugati
irányból, a Cukorgyár felől érték el Szolnokot, ahonnan a hitlerista csapatok a Tiszahíd fel-
robrobbantása után elmenekültek. A felszabadulásról egyedülálló dokumentum található a
szolnoki múzeumban: az 1944. november 5-én kelt kétnyelvű katonai parancs, amely az élet
megindításáról intézkedik. A dokumentumot eredetiben közöljük.

A város felszabadulásakor megalakult az addig illegalitásban lévő Kommunista Párt is.
Megmozdultak azok az antifasiszta és demokratikus erők. amelyek a demokratikus Magyaror-
szág eletének megindításához fogtak, nemzeti bizottságokban, termelési bizottságokban, pár-
tok alakulásában közreműködtek. Szükségesnek tartjuk, hogy ebből teljes terjedelmében köz-
readjuk Szolnok város ideiglenes képviselőtestületének 1945. január 25-i alakuló ülésének jegy-
zőkönyvét, mert ez az értékes dokumentum — rész az egész helyett — híven tükrözi a felsza-
badulás utáni hónapok hétköznapjait, az áldozatos munkát, a demokratikus kibontakozás út-
ján tett jelenős, kezdeti lépéseket. (Szerk.)

pályaudvar 1944 nyarán
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GÁNCSOLJATOK

A magyar vasutak és Wziuiak éfetbeváaoau fon-
tosak .Németország saáiuaia. ^ia^yarorsüágoo
vonul keresztüi a tiéajet utánpótlás »•& szállítás
a déli frontra, a Kárpátokban és a Balkánon
levő hadérők számára,

Németország tieiu kockáztathatja hogy köale-
kedési vonataié^) l>l̂ <m v!jg\arerzágoti fussanak
keresztül anie!\ még uiiDtiég hi*í s öabadságbau.

Ezért kell rteket a* utvonalakat miadeu áron

tViíol'iiállltUt ÍW VÚW

ki-.ikuitüi[ U H U !

iwa
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BOEHHOrö K8MEHAAHTA ~ - _ _ - _ _ — -

rofxvin, A I Í M B , MecTeiKa, ce.ia tt ap

B uejiax nojmep>icaHHH HűjtMa/ifeHoft HÍH3HH H no-

na TeppH-ropnH ^íMpS^lj)^t^M....
l i p o M , yesaa, siecreHKa, cea.i H jp .

_ riPMKA3bíBAIO:

1. BeoM rpa>KAa(iCKHM B.iacTüM iipo;io.nK;vrb Hcno.iKennt

2. BceM B.ia;ie.'n>na.\i ToproBux H npoMHiii«!eH«HX nptvi-
iii npoAO.'UKarb CBOIO ;ie>rre.ibiiocTb. ÜeHH Ha roBapu,

IIj)O;iVKi bJ IlflTaHüíl, H T, ,'U OCT3IOTCÍI TÜKHMH, KaKllMH OHH
6u,i» AO npHxo.ta coseTcKüx BOS'ÍCK. VlpowAia cnwpTfibix na-
HHTKOB BOcupemaeTcH, Biipe;i,b xo o c o ő o r o pacnopH<Keif!i«

3. MecTHH.y B.iacTJiM ii r,.>a>KAa^ycúMy Hace.iennro ona-
3UBaib BreMepHyio noMoiub B oöecneWeHHH Hop.\i3.ii>Hoii pa-
6 O T U UIKO.I, öo.ibiiM;, aMóy.i;iTo|>titi II ; ipyrnx Ky.ibTypnux «

4. BorociyHceniui B uefBroax u MO.uiTBeHiiux $,<

5. MecTMOMy HaccieiHí- BOCIIHOMV
BCO HMüiomeecH o|)y;K!ic, do-...,•.:..,.', u, aoeiiHue M

6. E3ce CK.I3AU H CKJí&jic^<fW uouemicHtisi cO^BceM na."iH'i-
HUM B HHX HMymeCTBOM, IlpHHaA.ieiKaBHIHC HeMeUKHM H Beil-
repcKHM BoeHHUM BjiacTHM nepexoiuiT B pacHűpMxeHHe C«-
BCTCKOrO KÚMaU/lOítaiIHH,

7. XojKAetme MO y:irm<iM pa:ipeuiaeTeH t 5.(>n j o 21.00
no MecTH«My BpeMenrí.

8. B HOHiioe opeMH ycTaiiaB<iHBaeT«ji 06n3aTe.11.HaH CBC-
TOMaCKH-pOBKa.

Komudanm.

"í" _ C"
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.város, járás, kutteg kaíuöai puratiesiioka.
w

I.sz. PARANBS
^i«cí^^Éfeví!S_.

1944 évi

város, járáajtu/.wjj katonai parancsnoka.

JrL* o
i

a nunutlis «let és rétid fennlarTása «'nj*ikébeü ' • " " " ' --"""*
,«/ség t e r ü l e t é n ,

ELRENDELEM:

1. Minden polgári hatóság folytassa kötelessége teljesítését.

2 Miűtlí*ü kereskedelmi — é$ iparvállalat tslajdoimsa fi ily lássa
u Az áruk, élelmiszerek, úh. árat olyanok maradnak,

amilyenek voltak a, szovjet-csapatok bevonulásáig. A szeszes italok
áruiitása további iüté/keriésig tilos. 'i

3. A helyi hatóságok és a polgári lakos*^ minilen fs/közzcl se- *f

jitsi' elő a/, iskolák, kórhá/ak, orvusi segélyhelyek és egyéb ktiiturális *
köíiutézméuyek és vállalatuk szabályszerű uiiiktKÍ<'<ének t»iztusiiását.

4. Az isieutisztekU'k íiiBííartásának a templomikban éi
akadálya.

5] ,4 lakosság köteles a iiirtokábaii ievű fegyvert, lűszerl. hadia-
aí'iit e*.̂  p'j.yéh katonai jellegű javakat^f's a niliókészülékeket a ka-

umi paraiicsiHikiiak beszolgáltatni.

6. Miadeu raktár és .raktárhelyiség, amely a német és Magjar
katonai hatóság tulajdoűábaa volt, az össxes betiue találkáié javakkal
egfttlt, a saorjet-parancsiiokság rendelkezése alá keril.

7. Az uteai kéilekedést S.oo-től 21.oo éráig

8. ÉjJ^kittfle/.ú a vám

A KATONAI
3 Jászkunság 33
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Szolnoki utca az újáépítés kezdetén

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szolnokon 1945. évi január hó 25. napján Szolnok megyei város ideigle
nes képkiselőtestületének a 14/1945. M. E. sz. rendelete értelmében tartott alakuló
közgyűlésről.

Jelen voltak a függelékben felsorolt képviselőtestületi tagok.

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szolnoki Nemzeti Bizottsága által meg-
állapított és a közgyűlési meghívókon törvényszerűen feltüntetett tárgysorozat szerint
a képviselőtestület napirendje a következő volt.

1. A Nemzeti Bizottság elnökének bejelentése.
2. Igazoló választmány kiküldése és a város képviselőtestületi tagjainak igazoltatása.
3. Részletes tisztújítás; polgármester, főjegyző és két tanácsnok megválasztása,
4. A pártok, szakszervezetek és társadalmi szervezetek képviselőinek felszólalása.

Miután a képviselőtestületi tagok a padsorokban helyeiket elfoglalták, a kilenc
tagból álló Nemzeti Bizottság az emelvényre vonult, majd a tárgysorozat első pontja-
ként Guba Mihály ideiglenes nemzetgyűlési képviselő, a Nemzeti Bizottság elnöke üd-
vözölte az ideiglenes képviselőtestületet, röviden rámutatott a közgyűlés történelmi je-
lentőségére; kiemelte a mai történelmi idők súlyosságát és a közgyűlésnek a tárgysoro-
zatból kitűnő feladata fontosságát, majd felolvasta a nemzeti Bizottságnak (NB), alatt
mellékelt és a képviselőtestület, valamint a városi tisztviselői kar megújítására vonatko-
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zó határozatait, a határozatok értelmében felkérte dr. Molnár László törvényszéki bí-
rót, a szolnoki Törvényszék ideiglenes vezetőjét, hogy a közgyűlés, valamint a tisztújí-
tó szék elnöki tisztségét töltse be.

Ezután a Nemzeti Bizottság elvonult és dr. Molnár László a közgyűlés elnöki
tisztét átvéve, azt megnyitotta. Jegyzőül Berczeli Gyula képviselőtestületi tagot, a jegy-
zőkönyv hitelesítésére pedig Jászi Miklós és Vidor Győző képviselőtestületi tagokat kér-
te fel. Röviden utalt arra, hogy amikor hálás köszönetét fejezte ki a Nemzeti Bizott-
ságnak azért a megtisztelő bizalmáért, mely Szolnok megyei város történelmi jelen-
tőségű képviselőtestületi közgyűlésének élére állította, tudatában van annak, hogy ez
a megtiszteltetés nem a személyének, hanem igazságszolgáltatásának szól, éspedig az
igazságszolgáltatás két tulajdonságának: a törvényességnek és a pártatlanságnak. Ezek
szellemében óhajtja és fogja a tisztújítást levezetni.

Az elnök ezután megállapította, hogy a képviselőtestületnek a tárgysorozat máso-
dik pontja értelmében egy három tagú igazoló bizottságot kell megválasztania és ta-
gokul javaslatba hozta Benkő Péter, Kövecs József és Tassi Ferenc képviselőtestü-
leti tagokat. A közgyűlés az elnök által javaslatba hozott igazoló bizottsági tagokat
közfelkiáltással megválasztotta.

Az Igazoló Bizottság visszavonult a közgyűlési terem melléktermébe, és itt meg-
vizsgálta azokat a bejelentéseket, melyekkel a pártok és érdekképviseletek a képviselő-
testületi tagok személyét a Nemzeti Bizottságnak bejelentették. Ezeket rendbelévőknek
találván az Igazoló Bizottság tagjai a közgyűlési terembe visszatértek, megállapításukat
kihirdették, majd egyenként felolvasták az okmányokkal igazolt képviselőtestületi ta-
gok neveit.

Ekként meggyőződés szereztetett arról, hogy egyrészt a jelenlevő és a jegyző-
könyv függelékét alkotó névsorban felsorolt képviselőtestületi tagok igazolva vannak,
másrészt illetéktelen személy a képviselők között nincsen.

A tisztújító szék elnöke a körülmény megállapítása után az ideiglenes képviselő-
testületet megalakultnak nyilvánította, majd üdvözölte a képviselőtestületet. Megálla-
pította, hogy a régiek mellett új tagok foglaltak helyet a képviselőtestületben, ezek
között szíve egész melegével üdvözölte a Magyar Kommunista Párt képviselőit: ki-
emelte, hogy 25 éves méltatlan üldöztetés után ez a párt ocsúdott fel a frontátvonulás
után elsőnek a háborús elaléltságból és kihasználva Szövetségesekkel fennálló kitűnő
kapcsolatait, elsőnek tett ajánlatot Magyarország újjáépítésére: ezért ennek a pártnak
köszönhetjük, hogy most itt ülünk és városunk újjáépítésén dolgozhatunk. Ugyancsak
szíve egész melegével üdvözölte a Szociáldemokrata Párt és a Független Kisgazda Párt
képviselőit: ez a két párt az elmúlt év alatt teljesen elnyomásnak volt kitéve, vezetőit
internálták, vagy elhurcolták, azt hitték, hogy Magyarországot e két párt nélkül kor-
mányozni lehet. Ez a két párt mégis itt van és a többiekkel együtt dolgozik az ország
felépítésén. Üdvözölte a Szabad Szakszervezetek képviselőit, kiemelte, hogy a szakszer-
vezetekben rejlő felmérhetetlen testi és szellemi munkaerő záloga az ország felépíté-
sének. Üdvözölte végül a társadalmi szakszervezetek képviselőit, azokat a férfiakat,
akiknek tiszta a lelkiismeretük és bátorságuk volt ahhoz, hogy itt maradjanak, külö-
nösen melegen üdvözölte a Zsidószövetség képviselőjét, a zsidókat méltatlan, aljas, em-
bertelen, kegyetlen és igazságtalan módon üldözték az utolsó évek alatt, kérte őket,
hogy fordítsák el tekintetüket a múlt sötét árnyaitól és dolgozzanak a többiekkel együtt
Magyarország kulturális és gazdasági felépítésén.

Ezt követően az elnök megállapította, hogy a tárgysorozat harmadik pontja értel-
mében részletes tisztújítást kell tartani, melyre azért van szükség, mert a város vezető-
sége hűtlenül elhagyta a várost, Kiss Gábor árvaszéki ülnök polgármesterhelyettes ki-
vételével. Erre a vezetőségre Szolnok város közönsége többé nem fogja a város ügyeit
rábízni, helyeiket be kell tölteni.

A közgyűlés ezután a választási eljárás tartamára bizalmi férfiakul az elnök ja-
vaslatára Rigó József, Jászi Miklós, Vidor Győző és Tassi Ferenc képviselőtestületi ta-
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gokat megválasztotta, a bizalnsi férfiak helyeiket az emelvényen elfoglalták, - maja az
elnök közölte, hogy az 1886; XXII. te. 77. §-a értelmében kijelölő választmányt kell
felállítani: ennek elnöke a tisztújító szék elnöke, ez jogosult két tagot meghívni, két
további tagot pedig a képviselőtestület hívatott a saját kebeléből megválasztani. Az
elnök saját jogán a kijelölő választmány tagjaiul Murányi János és Szabó Károly kép-
viselőtestületi tagokat hívja meg, míg megválasztásra Balázs István és Bozsó János
képviselőtestületi tagokat ajánlotta, kiket a képviselőtestület felkiáltással meg is
választotta.

Az elnök ezután a közgyűlést felfüggesztette és a kijelölő választmány többi tag-
jával a mellékterembe vonult a jelölések megejtése céljából.

Ennek története után az elnök a közgyűlést újra megnyitotta; közölte, hogy bár
a törvény szerint a kijelölő választmány a jelölést megokolni nem tartozik, az idők sú-
lyára és a választmány fontosságára figyelemmel előadni kívánja azokat a szemponto-
kat, amelyek a kijelölő választmányt vezették a jelölések megejtésénél. Elsősorban
olyan férfiakra van ma szükség, akiknek a munkakészségük és energiájuk töretlen, ilye-
nek pedig csak azok, akik valóban örülnek a Szövetségesek győzelmének, akiket ez
lesújt, ma munkaképtelenek, tagjaik ólomból vannak, olyan férfiakra van továbbá
szükség, akik pártállásuknál, magatartásuknál, meggyőződésüknél fogva a katonai pa-
rancsnokság bizalmát megnyerni képesek, mert a polgárságnak még hosszú időn át
együtt kell működni a katonai hatóságokkal. A Nemzeti Bizottság határozata értelmé-
ben a képesítés nem kelléke a főtisztviselői állások betöltésének, ezért inkább a ké-
pességre kell figyelemmel lenni, a veleszületett józan észre és ítélőképességre, nemkü-
lönben a puritán becsületességre, különösen Szolnok városában, melynek neve a múlt-
ban országszerte meghurcoltatott a hírhedt panama-per során; meg kell szűnnie Szol-
nokon annak a közfelfogásnak, hogy a városházán megfelelő eszközökkel mindig célt
lehet érni, ellenkezőleg a városi polgárnak tudni kell, hogy a városi tisztviselőkar be-
csülettel dolgozik az ő érdekei előmozdításán. Határozott és gyors emberekre van szük-
ség, akik nem skrupulizálnak, hanem a közszükségleteket energikusan és feltétlenül
kielégítik.

Ezután közölte az elnök, hogy a kijelölő választmány az előadott elvek alapulvé-
telével a polgármesteri állásra első helyen

Z s e m l y e F e r e n c e t ,
második helyen Kiss Gábor árvaszéki ülnököt,
harmadik helyen Vass Sándort jelölte.

Zsemlye Ferenc nevének említésekor a termet viharos éljenzés töltötte be, míg a
másik két jelölt említésekor csend volt. Ezért az elnök újabb éljenzés közepette meg-
állapította, hogy a közgyűlés Szolnok megyei város ideiglenes polgármesterévé Zsemlye
Ferencet választotta meg, egyhangú közfelkiáltással.

A városi főjegyzői állásra a kijelölő választmány első helyen jelölte Veress József
ideiglenes főispánt (lelkes éljenzés)
második helyen Dr. Rácz György ügyvédet (csend)
harmadik helyen Lajos József adótisztet (csend)

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú bizalma az első helyen aján-
lott Veress Józseffel szemben nyilvánult meg, tehát őt felkiáltással megválasztott vá-
rosi főjegyzőnek nyilvánítja.

Az első tanácsnoki állásra a kijelölő választmány első helyen jelölte
Polónyi Andrást (lelkes éljenzés)

második helyen Hegedűs László városi írnokot (csend)
harmadik helyen S. Papp Sándort (csend)
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Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés Polónyi Andrást egyhangúan, közfel-
kiáltással tanácsnoknak megválasztották, őt tehát Szolnok m. város tanácsnokának
nyilvánította.

A második tanácsnoki állásra kijelölő választmány első helyen jelölte
Kalocsai Bélát (lelkes éljenzés)

második helyen dr. Farkas Sándor ügyvédjelöltet (csend)
harmadik helyen Bercelly Gyulát (csend)

Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés lelkes felkiáltással Kalocsai Bélát vá-
lasztotta meg a második tanácsnoknak, tehát Szolnok m. város megválasztott tanács-
nokának jelentette ki.

A megválasztott tisztviselők küldöttség útján a közgyűlési terembe szólíttattak,
ahol az elnök kérdésére kijelentették, hogy megválasztásukat elfogadják: ezután
Zsemlye Ferenc polgármester, Polónyi András és Kalocsai Béla tanácsnokok szabály-
szerű hivatali fogadalmat, Veress József főjegyző pedig a szabályszerű hivatali esküt
az elnök kezébe, a fogadalmat, illetve esküt állva végig hallgató közgyűlés színe előtt
letették, majd a tisztújító szék elnöke az elnöklést átadta Zsemlye Ferenc megválasz-
tott polgármesternek, aki a következő székfoglaló beszédet tartotta:

Tisztelt Képviselőtestület!
Tudom, nem könnyű feladatra vállalkoztam. Ma, amikor 25 év bűnös politikájá-

nak következményeit nyögi az ország, amikor minden embernek szinte erején felül kell
kötelezettséget vállalni, hogy csak látszólag is jóvá tehessük a múlt hibáit, könnyen
kerül az ember olyan helyzetbe, hogy cselekedete közösségellenesnek látszik. Vállalnunk
kell azt a feladatot is. Vállalnom kell, mert az a munkásosztály, amely a múlt rend-
szerben is a legnehezebb körülmények között élt, ma éppen olyan kitaszított, mint az-
előtt volt. Hónapok óta dolgozik ingyen, anélkül, hogy valakinek eszébe jutna megkér-
dezni, vájjon meg van-e a betevő falatja, a napi munka után meg tud-e melegedni ott-
hon, van-e tüzelője? Ilyen ember nem kerül. Ezt nem is tudja megérteni más, mint az,
aki hasonló körülmények között élt, ha ugyan lehet ezt egyáltalán életnek nevezni.
A köztisztviselői kar, amely gerinctelenül, meghunyászkodva, sokszor ujjongva, min-
den rendszert kiszolgált, úgy gondolja, ott lehet folytatni, ahol abbahagytuk. Nem ura-
im! Mi mást akarunk és ez a nép akarata.

Ma olyan urak is követelnek jogokat maguknak, akik bizonyítványt állítottak ki
magukról arról, hogy tevékeny részt vettek az ellenforradalomban, azt hiszik, hogy
a munkásság elfelejtette azokat a dolgokat. Nem felejtette el. De amíg rájuk kerül a
sor, addig maradjanak csendben. Ne követelődzenek. Demokrácia lényege az, hogy
minden társadalmi osztály érvényesítheti jogait és megkövetelheti magának azt, hogy
kötelesség teljesítése arányában érvényesítse az élethez való jogait. Hogyan követelhet
magának jogot az az osztály, amely igazolványok, orvosi bizonyítványok és karszala-
gok árnyékában meghúzódva, kivonja magát a közteherviselés alól? Hogyan képzeli
el? Majd ha teljesítették a közösség iránti kötelességüket, akkor követelhetik jogaikat.
Elhatározott szándékom, hogy az összes igazolványokat bevonom és a karszalag vise-
lését büntetés terhe mellett megtiltom, ehhez már most kérem a képviselőtestület hoz-
zájárulását. Következő lépés a dolgozó munkadíjának a megfizetése és a mindennapi
kenyér biztosítása. Erre is megtaláljuk a megoldást.

Be kell vezetni újra a bejelentési kötelezettséget. 24 órán belül be kell jelenteni
magát mindenkinek, aki a városba érkezik. A rendőrséget mentesíteni kell az ember-
hajszától. Ezt teljesen meg kell szüntetni. A munkáskérdés nem lehet rendőri ügy.
Elég baj, hogy a múlt rendszerben az volt. Mi ezt nem másolhatjuk le, más megoldást
kell találnunk és találunk is.

El kell érnünk azt, hogy minden ember nyugodtan folytathassa megszokott mun-
káját és ne kelljen tartani attól, hogy az utcán fogják el és viszik közmunkára. Ezt ön-
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kéntesen kell vállalni, nem a kényszer hatása alatt. Amíg ez nem történik meg, nem
nyithatja panaszra a száját senki.

Igaz, nem mi okoztuk ezt a ránk zúduló szerencsétlenséget, de mégis bűntársak va-
gyunk, mert nem akadályoztuk meg. Gyenge védekezés, hogy a terror miatt nem te-
hetünk semmit. . .

Nincs más út számunkra, mint dolgozva, egymást becsületesen segítenünk. Meg-
értéssel segíthetünk magunkon, könnyíthetünk egymás helyzetén.

Beszéde elhangzása után a polgármester felszólítja a pártokat, olvassák fel dek-
larációjukat.

A Kommunista Párt deklarációját, majd programját olvasta fel Benkő Péter kép-
viselőtestületi tag:

Tisztelt képviselőtestület! A fasizmus által felidézett háború tönkretette az orszá-
got. Városunk vezetősége a veszély láttára gyáván elmenekült, rábízva a várost a né-
met bérenc nyilas csőcselékre, akik még néhány napig raboltak, fosztogattak, azután
elmenekültek bűntársaik után.

A volt polgármester gondoskodott arról is, hogy a város készpénzvagyonát ma-
gukkal vigyék.

így történt ez országszerte, 25 évi rabló gazdálkodás után. A város vezetősége,
bűnössége tudatában nem mert a helyén maradni.

A Vörös Hadsereg által felszabadított területeken új élet indult meg. A fasizmus
által betiltott és üldözött demokratikus pártok megkezdték a szervezés munkáját.
A Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére megalakítják a Magyar Nemzeti Füg-
getlenségi Front helyi bizottságait, előkészítették és összehívták demokratikus pártok
és Szabad Szakszervezetek kiküldötteinek részvételével az Ideiglenes Nemzetgyűlést,
mely megválasztotta Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormányát, a Magyar Kommu-
nista Párt tudatában van annak, hogy az ország mai súlyos helyzetében minden becsü-
letes ember közreműködésére, munkájára szükség van. Ehhez a munkához kérjük a mai
megalakult új városi képviselőtestület közreműködését. A Magyar Kommunista Párt-
nak nincsenek egyéni céljai! Célunk az ország megmentése. Űj életet kell teremtenünk
a romokon. Hogy ezt meg tudjuk tenni, arra biztosítékot nyújt az a bizalom, mely a
szolnoki szervezett munkásság részéről pártunk iránt megnyilvánult és az az egységes
akarat, mellyel a demokratikus pártok a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot
létrehozták.

A Magyar Kommunista Párt javaslatát, Magyarország demokratikus újjáépítésének
programját az Ideiglenes Nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A program szövege a következő:
A magyar nép létérdeke, Magyarország újjáépítésének elengedhetetlen feltétele a

nemzet cselekvő részvétele az ország felszabadításában, a német iga alól. Azonnal sza-
kítanunk kell Németországgal és ellene fordulni! Minden késedelem halálos!

A magyar népnek minden erejét meg kell feszíteni az ország minden erőforrását
mozgósítani kell, hogy hozzájáruljon a szabadságszerető népek győzelméhez, a barbár
német fasizmus megsemmisítéséhez.

A legmesszebbmenő támogatást kell nyújtani a Vörös Hadseregnek, amely kiűzi
a magyar földről az elnyomókat.

A hazaárulókat, a háborús bűnösöket le kell tartóztatni és átadni az erre a célra
létesítendő népbíróságoknak. Vagyonukat el kell kobozni. Fel kell oszlatni az összes
fasiszta, népellenes német zsoldban álló szervezeteket. Vagyonukat el kell kobozni,
sajtójukat be kell tiltani. Szigorú rendszabályokat kell foganatosítani a feloszlatott nép-
ellenes és hazaáruló szervezetek bármilyen formában való feltámasztása ellen.

A közigazgatási szervezetet, a bíróságokat, a honvédséget, a karhatalmat meg kell
tisztítani a nyilas, hazaáruló és egyéb népellenes elemektől.
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Hatályon kívül kell helyezni mindazokat a törvényeket és rendeleteket, melyek-
nek célja a reakciós rendszer védelme a néppel szemben, amelynek szelleme és rendel-
kezései ellentétesek a demokráciával.

Ki kell engedni a börtönből és a gyűjtőtáborokból a hazafiakat és a nép ügyének
harcosait.

Meg kell valósítani az általános, titkos, egyenlő, községenkénti, arányos, nőkre is
kiterjedő választójogot, a parlamenti és önkormányzati választásoknál.

Biztosítani kell a sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabadságot. Vissza kell állítani
és széleskörűen alkalmazni kell az esküdt-bíráskodást.

A sajtóból, az oktatásból, a kultúrából, a közéletből ki kell küszöbölni a fasiszta
mételyt, a népellenes szellemet, a faji és nemzetközi gyűlöletet.

A mezőgazdasági munkások és cselédek, a törpe- és kisbirtokosok, a magyar nép
legszámosabb és legszegényebb rétegének felemelésére, a magyar demokrácia alapjai-
nak megszilárdítására a legrövidebb határidőn belül, a földigénylők közreműködésével,
széleskörű földreformot kell végrehajtani, mely sokszázezer földnélkülit tesz életképes
kisgazdaság tulajdonosává. A földreform céljaira igénybe kell venni a hazaárulók, a
háborús bűnösök, a Volksbund-tagok, a német hadseregben szolgáltak birtokait, és
teljes egészükben, minden felszerelésükkel együtt el kell kobozni. El kell törölni a pa-
rasztságot kiszipolyozó Jurcsek-tervet és fokozatosan szabaddá kell tenni a mezőgazda-
sági termékek piaci forgalmát. Olyan állat- és terményárakat kell biztosítani, melyek
jövedelmezőbbé teszik a mezőgazdasági termelést és előmozdítják a kisbirtokosok gaz-
dasági megerősödését.

Hatásosan elő kell mozdítani a magánkezdeményezést és a magánvállalkozást az
egész nép általános érdekeinek javára.

A háború által elpusztított lakóházakat, gyárakat, közlekedést egységes központi
terv alapján, állami támogatás mellett kell újjáépíteni. A munkásság évtizedes szociál-
politikai követeléseinek megvalósítására és helyzetének megjavítására törvényesen biz-
tosítani kell a 8 órás munkanapot, az évenkénti fizetett szabadságot, a női és gyermek-
munka messzemenő védelmét, a kollektív szerződéseket.

Vissza kell állítani a munkásbiztosítás teljes önkormányzatát és a biztosítás vala-
mennyi ágát ki kell terjeszteni a mezőgazdasági munkásokra és cselédekre.

A jövő munkás nemzedék egészséges testi és szellemi fejlődésének biztosítására
törvényes védelemben kell részesíteni a tanoncokat és a munkanélkülieket addig is ál-
lami segélyben kell részesíteni.

Kérjük a képviselőtestületet foglaljanak állást a program mellett, melyet a Kom-
munista Párt a magyar nép elé terjeszt, mint a nemzeti összefogás és a nemzeti
megújhodás alapját.

A felolvasás után Fodor Jánosné a Dolgozó Nők Szabad Szakszervezetének dek-
larációját olvasta fel:

Tisztelt Közgyűlés!
Amikor az ország a német fasiszta imperialista háború borzalmas válságát éli, mi

magyar asszonyok, dolgozó nők részt kívánunk venni abban a munkában, amely az or-
szág demokratikus felépítését szolgálja. Városunk lakosságából alig maradtunk itthon
egy párezren. Mindenki futott a felelősség elől. Akik idehaza maradtak, menteni pró-
bálták, ami még menthető volt. A magyar dolgozó nőnek a város közéletének az in-
tézkedésében semmi szava nem volt. A raffináltabb választási cenzusokkal elütöttek
jogainktól. Ez az egyoldalú politika minden vonatkozásban megbosszulta magát. Ezt
most érezheti minden lakos saját bőrén. A dolgozó nő a társadalom legelnyomottabb
páriái közé tartozik. Magukra hagyva, a legvakabb sötétségben kerestük egymást. A
végnelküli munka, a megaláztatás, a gyötrődés jutott osztályrészül. Most eljöttünk a vá-
rosunk fórumára, hogy felajánljuk szerény tudásunkat, de annál erősebb akaratunkat.
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Együtt kívánunk dolgozni minden magyar polgárral, akik városunk közéleti újjászut
vezésén és az ország demokratikus felépítésében önzetlenül dolgoznak. Kérem a tisztelt
közgyűlést, vegye ezt annyi jóindulattal és szeretettel, mint amivel mi idejöttünk.

A beszéd elhangzása után Z a j a c z L a j o s a Szabad Szakszervezetek Központi
Bizottságának deklarációját olvasta fel:

Tisztelt Képviselőtestület!
A városi képviselőtestületet újjáalakító városi Nemzeti Bizottság úgy határozott,

hogy a testület tagjai közé jelentős számban a Szabad Szakszervezetek kiküldötteit hív-
ja be. Ha szétnézek a teremben, azt látom, hogy a testület számban legjelentősebb
frakciója a szakszervezeteké, számbelileg meghaladja az itt jelenleg képviseletet nyert
három országos pártot. A szellemi és fizikai munkások tehát méltó képviseletet nyer-
tek. Amilyen nagy tisztesség számunkra, amilyen jólesően fogadtuk a Nemzeti Bi-
zottság döntését, olyan kötelezettséget is jelent ez számunkra. Jelentős részt kaptunk
a szerencsétlen város újjáépítési munkájának megindításánál, a munkástestvéreink ne-
vében Ígérem, hogy méltók igyekezünk lenni erre a bizalomra. Vállaljuk a munkát,
telve vágunk munkakészséggel, alkotni vágyással, szeretet vezet bennünket és végtelen
jóindulat, minden lépésünket a közösség érdekeinek minél teljesebb kielégítése vezeti.

Sok részletkérdés merül majd fel. Dolgozni csupán egységes elhatározás és közös
ideológiai alap mellett lehetséges. Felolvasom a szolnoki szakszervezetek kiküldöttei-
nek közösen megállapított programját, mint a képviselőtestületi munkánk alapvetését.

A helyi szakszervezetek kiküldötteinek a város képviselőtestületében való bevoná-
sával új arcot ölt az önkormányzat. A régi képviselőtestület helyére, amelyben az utol-
só mohikánként már csak hazánkban élt virilis rendszer alapján a vagyonosok és a hi-
vatalnokok szavazattal döntöttek a közönség ügyében, ahol a munkásosztálynak legtöbb-
ször csak a hatalmasok előtt térdet, fejet hajtó renegátjai jelenhettek meg, most bevo-
nultak a dolgozók öntudatos képviselői, hogy jogos részüket kivegyék a közösség (tu-
lajdonképpen önmaguk) sorsának intézéséből.

Frakciónk részt kér és részt vállal a képviselőtestületi munkából, s már most meg-
jelenése napján előadja, miben látja a legközelebbi hónapok munkaprogramját.

A város elöljáróságától, mindenekelőtt személyi és vagyoni biztonság teljes hely-
reállítását, hiszen ez a városi élet alapvető feltétele. Meg kell oldani a katonai be-
szállások kérdését olyan módon, hogy nagy befogadóképességű fekvőhelyekkel, villany-
nyal felszerelt, fűtött helyiségek álljanak a szállást kereső orosz katonaság rendelkezé-
sére s el kell készíteni azt a lakáskatasztert, amely a nélkülözhető, s erre a célra fenn-
tartott szobákat biztosítja az átvonuló tisztek számára. Ez minden zaklatást megaka-
dályoz, biztosítja a dolgozók éjszakai nyugalmát, míg az eddigi rendszer a rendőrség
mértéktelen igénybevétele mellett itt mind a lakosság, mind az orosz katonaság elége-
detlenségét váltotta ki. A közrend helyreállításának kérdésével kapcsolatos a rendőr-
ség átszervezése és a fasiszta elemektől való teljes megtisztítása.

A szakszervezetek képviselői kívánják az ingyenes munkateher igazságos elosztá-
sát. Szégyenletesnek tartják, hogy a város tehetősebb teherbíró rétegei helyett éppen
a legszegényebbekre rakták az ingyenes munka terhét. Meg kell találni azt a rendszert,
mely ezt a tehermegosztást megfordítja.

Egyedülálló ennek a városnak a helyzete a közellátás terén. Másutt mindenütt ki-
nyíltak az üzletek, a piacra nagy tömegekben kerülnek eladásra váró termékek, míg
a Szolnok főutcája kihalt, piacán csak lézengenék az árusok, a kereskedők és megbí-
zottak üzletnyitási engedéllyel a zsebükben a lehúzott rendőnyök mögött várakoznak.
Az üzleteket ki kell nyittatni azonnal, a kisipari műhelyekkel együtt, a dolgozni nem
akarókat azonnal közmunkára vinni. Le kell szorítani a feketepiac elviselhetetlen ára-
it, fel kell kutatni, házról házra járva az elrejtett fölös készleteket, s ha másként nem
megy, községi üzemek beállításával kell gondoskodni a legfontosabb közszükségleti
cikkek beszerzéséről.
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Budapest felszabadítása után egyre égetőbb lesz a lakásprobléma. Jelenleg még
rengeteg elhagyott, aránylag kevés költséggel rendbehozható ház van a városban. Ad-
jon a város segítséget a kisemberek házainak rendbehozatalára s a most még egy-egy
házban összezsúfolódott családok oszoljanak szét és kezdjék meg az új otthonok ki-
építését. Ezzel kapcsolatos az elhagyott házak kérdésének a rendezése is, évekig nem
várhatunk az elmenekültekre, viszont az ő ingóságaikból is a közösség kötelessége
megmenteni a menthetőt.

Most még a tél közepén járunk, de gondolnunk kell a tavaszi járványokra. A vá-
ros még erején felül is kövessen cl mindent a közegészségügyi téren! Legfontosabb fel-
adatok: a patikák felállítása, mérsékelt árú gyógyszerek biztosítása, az utcák és csa-
tornák tisztántartása, járványkórházi fertőtlenítő üzembehelyezése, az elhullott állatok
azonnali eltakarítása, a jó ivóvíz biztosítása. Tiszafürdő legalább egyik részében a pol-
gárság fürdési lehetőségeinek biztosítása. Újból életre kell hívni az anya- és csecsemő-
védelmi intézményeket, sőt a múltbelinél szélesebb körű tevékenységet kell kifejteni.
Már a közeljövőben kezdje meg működését legalább egy napközi otthon.

Az iskolakérdéssel kapcsolatban a város vezetősége tegyen meg mindent a városi
vagyont képező iskolai ingatlanok megmentésére. Legalább két 8 osztályos elemi is-
kolában induljon meg a tanítás egyelőre, az eddigiek mellett. Tele vagyunk azzal a gon-
dolattal, hogy népünk felemelkedésének legmélyebb alapja: a tudás és a kultúra. Nem
akarunk látni züllő, csavargó, iskolakerülőket, a város kötelessége rendbehozatni az
iskolát és teljes szigorral, a hanyag szülők szigorú megbüntetésével biztosítani kell az
iskolázást. A felnőttek kulturális felemelése végett széles körre kiterjedően meg kell in-
dítani a város népművelési bizottsága munkáját.

A szakszervezetek - mint ismeretes - a munkavállalók gazdasági érdekeit védel-
mezik. A szakszervezetek frakciója a várostól mint munkaadótól elvárja azt, hogy al-
kalmazottainak megfelelő fizetést adjon. A fizetési osztályba sorozott tisztviselőknél
a fizetés országosan, egységesen szabályozott, tehát mi ezen a téren az egyéb alkalma-
zottak a napszámosok érdekeire ügyelünk majd. Ugyanekkor nyomatékosan figyelmez-
tetjük a közösség szolgálatában a tisztviselőket arra, hogy - ellentétben a múlttal - a
hivatalokat felkereső ügyes-bajos közönség iránt a legfigyelmesebb előzékenységet és
a legkészségesebb magatartást tanúsítsa, azt régebben csupán egyes tisztviselők részé-
ről tapasztalhattuk.

A dolgozók nem tűrhetik, hogy a közösség alkalmazottjai velük félvállról, sokszor
durván beszéljenek. Az ún. „ideges" közalkalmazott ideggyógyintézetbe megy vagy
nyugdíjba.

Végül kívánatosnak tartja a szakszervezeti frakció azt, hogy a jelenlegi rendkívüli
viszonyok között, ha bizonyos állami szervek vagy egyéb központosított intézmények
- gondolunk itt elsősorban a társadalombiztosítóra - nem kezdik meg működésüket,
a város maga gondoskodjék helyi szerveik működésének megindításáról.

Frakciónk programja az előbb vázolt munkatervezet végrehajtásában való segéd-
kezés. De szívesen támogatunk minden, más oldalról jövő olyan kezdeményezést;
melynek célja ennek a porbahullatott városnak felemelése. Amit magunk körül látunk:
minden pusztulás, jaj és baj, egy korhadt társadalmi és gazdasági rendszerben a veze-
tést magához kaparintó német bérenc fasiszta klikk uralmának természetes eredménye.
Az ő uralmuk nem vezethetett máshoz, mint ahhoz a megdöbbentő csődtömeghez, ami
ma hazánk és benne ez a város. Mi életet akarunk a romokon. Céltudatos, becsületes
kitartó munka kell hozzá.

Vállaljuk!
Utána a Magyar Szociáldemokrata Párt deklarációját olvassa fel Veress József

főispán, az újonnan megválasztott városi jegyző.
Tisztelt Közgyűlés!
A Szociáldemokrata Párt ezelőtt 40 esztendővel kezdte meg Szolnokon működését.

Tiszának homokos partján a bozótok között gyűléseztünk, vigyázva arra, hogy a rend-
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őrség meg ne lásson bennünket, így volt lehetséges a szolnoki szociáldemokrata párt
megalakulása. Azóta a szocialista munkásság sok viszontagságon és szenvedésen keresz-
tül folytatta tevékenységét és fájó érzéssel viselte azokat az üldöztetéseket, amellyel az
akkori kormányok a munkások legértékesebbjeit sújtották. Sok évre terjednek azok a bün-
tetések, melyeket le kellett ülnünk börtönben, s nagy összeg az, amit a munkásság ve-
rejtékcs filléreiből büntetésképpen fizetett a Népszavában megjelent felvilágosító cik-
keiért. Most, hogy körülnézek a közgyűlési teremben, látom több évtizedes munkássá-
gunk eredményét, s jóleső érzéssel állapítom meg, hogy ezideig elvégzett munkánk
eredménnyel járt, s a szocializmusba vetett hitünknek, szeretetünknek, szorgalmunknak
megvan a gyümölcse. Igaz az, hogy az eredményt nem a mi erőnkből értük el, hogy a
demokrácia Magyarországon kibontotta szárnyait, hanem a mindent elsöprő Vörös
Hadsereg tette lehetővé, hogy ebből az országból a minden kultúrát és szabadságot el-
tipró német hadsereget kiűzte. Még mindig vannak emberek, akik abban reményked-
nek, hogy a német hadsereg vissza fog jönni Magyarországra és újból végezni fogja azt
az elnyomó munkát, amelyet itt évtizedeken át folytatott. De megnyugtatok mindenkit,
aki ilyen illúziókban ringatja magát, hogy ebbe az országba még egyszer nem teszi be
a lábát német katonaság. Erre biztosítékot nyújt nekünk a testvér Vörös Hadsereg ve-
zetősége, az újonnan megalakult szocialista munkásság, s a demokratikusan gondol-
kodó polgárság, akik vállvetve fognak küzdeni egy új, szép, gazdag, boldog demokra-
tikus Magyarország felépítéséért, s tudom azt, hogy a felállítandó Magyar Honvédség
kiveszi a részét a német hadsereg Magyarország területéről való kiűzésében.

Szeretnék tiszta képet nyújtani városunk munkásságának arról, hogy mi történt
ebben az országban.

A Vörös Hadsereg bevonulásakor a városban csak 4000-en voltunk. Romokban
fekszik a város, s ha szétnézünk, fájdalmas érzéssel kell megállapítanunk, hogy a né-
met hadsereg városunkat teljesen tönkretette, a Tisza partján húzódó gyárainkban a gé-
peket összetörte, gyárépületeinket felrobbantotta és a közlekedési utunkat, szeretett
Tisza-hidunkat is megsemmisítette. Ezt látván, néhányan a szocialista és kommunista
munkásságból bizottságot alakítottunk városunk rendbehozására. Nem volt s még ma
sincs semmi ebben a városban, ami biztató reményt adna nekünk arra, hogy gyorsan
fogjuk felépíteni és rendbehozzuk gyárainkat. De a mi hitünk a szocialista szellemben
rejlő hatalmas erő biztosítékot ad nekünk arra, hogy a munkásság azt is ki fogja birni
és felépíti a mi kedves városunkat és melegebbé teszi sokat szenvedő népünk lelküle-
tét és otthonát.

Azóta, hogy átvettük a város vezetését, megindítottuk a munkát, rendbehoztuk a
várost, megyét. Törvényszéket állítottunk fel, kórházat, postát, pénzügyigazgatóságot,
a MÁV-vagongyárat, a MÁV forgalmát, egy néhány üzemet, bizonyságot tettünk arról,
hogy a szenvedésben rejlő hatalmas erő még a romokból is lelkesedéssel, szorgalommal
fel tud építeni egy várost még akkor is, ha a „náci uralom" azt annyira szétrombolta,
mint a mi városunkkal történt.

Én a szociáldemokrata párt részéről hűséget és fogadalmat akarok tenni és teszek,
hogy ebben a munkában a szociáldemokrata munkásság 100%-ig ki fogja venni a ré-
szét, mert tudjuk, hogy ha eredményt akarunk elérni, akkor nem lenne tisztességes do-
log, ha ebből a munkából csak egy emberünk is kimaradna. Bízom benne, hogy a többi
demokratikus pártok emberei és munkásai is adni fogják szeretetükön kívül meleg szí-
vüket és versenyezni fognak abban, hogy ott lehessünk városunknak a romokból való
felépítésénél és rendbehozásánál.

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt részéről Guba Mihály olvasta
fel a párt deklarációját:

Felmérhetetlen a tennivalónk ma, amelyből társadalmi kivétel nélkül ki kell a
részt venni minden magyar embernek, aki az összes dolgozó társadalmak felemelkedési
törekvéseivel velünk egyetért.. A parasztság történelmi elhivatottsága, hogy vérével
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és verítékével megszentelt magyar földhöz való ragaszkodásával és népünk élelemmel
való ellátása biztosításával magára vonja az összes dolgozó nép figyelmét és bizalmát.
A parasztságnak ösztönös áldozatkészsége, természeti adottsága, mely felé a mai ne-
héz idők folyamán bizalommal tekint ez a borzalmas szenvedéseket átküzdött szegény
dolgozó nép.

A legelső közös feladatunkat képezi az idegállapotában megrendült lelkek meg-
nyugtatása, ez pedig a közbiztonságunk megteremtésének kérdése, a család-, a személy-
es a vagyonbiztonság. A közrend őrének kell lenni minden testvérszerető magyar em-
bernek, hogy balsorsunkkal megbékélve, nyugodtan hozzáfoghassunk az építőmunkához.

Nem könnyű feladat vár az újonnan megválasztott ideiglenes városi tisztikarra,
nemkülönben a polgármesterre, aki ma az új demokratikus törvények értelmében ke-
rült a dolgozó nép bizalmából a városunk élére. Kérjük őt arra, hogy legyen minden-
ben segítségünkre. Neki a jövőben tudni kell mindenről, ami ebben a városban törté-
nik. Tudni kell azt, hogy mi van és mi hiányzik. A hadihelyzet okozta hiányos kész-
letünket át kell vizsgálni és a meglevő javakat szociális értelemben előrelátással meg
kell osztani a nép arra érdemes fiai között egyenlően. A jövőben nem lehet egyetlen
párt és társadalom sem az állam az államban, mint a múltban volt. Az igazi állam
maga a nép lesz.

A magyar földnek a parasztság eddig nem tulajdonosa, hanem csak csősze volt,
melynek ingó és ingatlan értékei idegen kezekbe vándorolt, s hosszú évszázadok nyo-
mán az örökös robot és az emberi méltóságon aluli életszint jutott az összes magyar
dolgozó társadalmainak osztályrészül. A jövőben a magyar népnek teremjen.

A beszéd elhangzása után K i s s G á b o r árvaszéki h. elnök, szólalt fel:
Nem volt szándékomban a mai közgyűlésen felszólalni, azonban a most elhangzott

beszédek tartalma és hangja szinte lelki szükségletté teszi számomra, hogy az új kép-
viselőtestület első közgyűlésén én is szót kérjek. Első szavam a köszönet kifejezése a
Nemzeti Bizottság felé azért az elhatározásért, hogy a közgyűlésben a társadalmi szer-
vezetek delegátusait is behívta, s azzal a képviselőtestület összetételét új színnel gazda-
gította. De szót kell emelnem elősorban azért, hogy a mai közgyűlés emelkedett szel-
lemű, megértő hangú felszólalásai innen, erről az oldalról visszhangot kapjanak, ami
nélkül úgy érzem, csonka és hiányos volna ennek a közgyűlésnek hangulata. Az elhang-
zott beszédek legtöbbjéből ugyanis, mélyen tisztelt képviselőtestület, annyi megértés,
a közös építőmunkára történő meghívásnak annyi őszintesége csendült ki, hogy most
amikor szót kérek a képviselőtestülettől, érzem nemcsak elfogadni a felénk nyújtott
testvéri kezet, hanem azt melegen meg is szorítani azzal az Ígérettel, hogy mi a tár-
sadalmi szervezetek kiküldöttei, akik Szolnok város közönségének polgári rétegét kép-
viseljük, őszinte elhatározással készek vagyunk közös alkotó munkára, Magyarország-
nak és városunknak Szolnoknak újjáépítésére.

Olyan beszédek hangzottak itt ma el mélyen tisztelt képviselőtestület, melyek rész-
letesen felölelik a legsúlyosabb, legsürgősebb szolnoki tennivalókat, azoknak a felszó-
lalásoknak sorozatából is kiemelem a dolgozó nők küldöttjének beszédét és azt a gaz-
dag programot, amit a szakszervezetek részletes memoranduma ölel fel, s melyről iga-
zán elmondhatjuk, hogy a legsürgősebb városi közigazgatási teendők rendszerbe fog-
lalása. Ezek végrehajtásához készséggel ajánljuk fel saját erőinket és képességeinket,
s csak annyit kérünk, hogy amikor majd a mi részünkről történik valamely kezdemé-
nyezés, vagy amikor valamely részletkérdésben nekünk is olyan javaslatunk lesz, mely
legjobb tudomásunk szerint a közösség javát szolgálja, szíveskedjenek a mi javaslatain-
kat is mérlegre tenni és amennyiben úgy találják, hogy azok elfogadhatók segítsék elő
azok megvalósítását. Ehhez kérjük szíves támogatásukat.

Zsemlye Ferenc polgármester örömét fejezte ki afelett, hogy a munkásság és ér-
telmiség után a polgárság is ki óhajtja venni részét a város felépítésének munkájában.

Majd a képviselőtestület közgyűlését más tárgy hiányában berekesztette.

43



Függelék

Jelen voltak névsora

Magyar Kommunista Párt részéről:
Murányi János, Fodor Jánosné, Rigó József, Lévai István, Polónyi Lajos,
Zsadony Ferenc, Benkő Péter

Magyar Szociáldemokrata Párt részéről:
Bencze László, Jászi Miklós, Szabó Károly, Kövecs József, Veress József,
Vilusz Vazul

Független Kisgazda és Földmunkás Polgári Párt részéről:
Guba Mihály, D. Molnár János, Sárkány Mátyás, Bozsó János, Tassi Ferenc

Szabad Szakszervezetek Központi Bizottsága részéről:
Csirmaz Géza, Vass Sándor, Pintér Ferenc, Járdány István, Hamar Gergely,
Marcsik József, Keskeny János, id. R. Tóth István, Nagy András, Fodor János,.
Fogarasi Ignác, Rágó József, Farkas János, Dr. Molnár László, Berczeli Gyula,
Vidor Győző, Kusnyár János, Matolcsi Eva, Hangácsy György, Zajacz Lajos.

Magyar Parasztszövetség, Szolnok részéről:
Valter László, F. Ecseki Ferenc

Orvosi Kamara részéről:
Dr. Elek István

Mérnöki Kamara részéről:
Farkas Ödön

Zsidószövetség részéről:
Altmann Imre

Milleneumi Dal- és Zeneegylet részéről:
Balázs István

Róm. Kat. egyház részéről:
P. Szabó Polikárp

Ref. egyház részéről:

Vöröskereszt helyi fiókja részéről:
Kiss Gábor

Verseghy Irodalmi Kör részéről:
Lengyel Dezső

Szolnoki Ipartestület részéről:
Sipos István, Debreczeni Lajos, Szudi Antal

Művésztelep részéről:
Baranyó Sándor
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A jegyzőkönyvet több tárgy hiányában felolvasás után aláírtuk,
k. m. f. t.

Dr. Molnár László s. k. Zsemlye Ferenc s. k. Berczeli Gyula s. k.
vezetőtörvényszéki polgármester jkv.-vezető

bíró és tisztújítószék elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő képviselőtestületi tagok:
Jászi Miklós s. k.

Vidor Győző s. k."

Végigolvasva a jegyzőkönyvet érezzük, hogy belecsöppentünk az újjáépítés kez-
deti hétköznapjaiba. Látjuk a felszólalók becsületes, jó szándékú igyekezetét, hogy a
rommá lett városban meginduljon az élet, a termelés, de a kulturális munka is. S ami
legjobban megfogja az olvasót, a demokratikus közszellem, a hit abban, hogy itt új
világ épül.

(Szerk.)
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