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Barót (Magyar Autonóm Tartomány), 1956. november 29.

Felvétetett Baróton 1956 november 29-én a községi Néptanács üléstermében
megtartott rendes ülésszakon. Jelen vannak: Dombi Sándor, Barabás Béla, Molnár
Margit, Kászoni Ilona, Papp Anna, Jancsó Margit, Balázs Lajos, Antal Lajos,
Jancsó Dénes, Kurta Albert, Trinfuj Mária, Breuer Ferenc, Szõcs Erzsébet, Rusz
Teofil, Hermán Géza, Tak Deszõ, Ráduly János, Vargha József, Tóth József,
Magyari Béla, Sass Antal képviselõk. Mint meghivottak jelen voltak: Szotyori
Albert, gazdasági elõljáró, Beke Lajos pénzügyi adoszedõ, Fazekas Mózes szövet-
kezeti elnök, Benkõ Mózes apaállatföld felelõs.72 Igazoltan hiányoztak: Dr. Lõrincz
Béla és Páll Lajos képviselõk. Igazolatlanul hiányoztak: Pethõ Ilona, Hegyes István,
Brassai Erzsébet, Simon Imre, Derzsi Rozália és Ráduly Tamás képviselõk.

Elnök elvtárs üdvözli a megjelenteket és miután megállapította hogy ülésünk
határozat képes azt megnyitja és ismerteti a következõ napirendi pontokat:

1. Nemzetközi helyzet ismertetése.
2. Tájékoztató jelentés az õszi mezõgazdasági munkákról
3. Tájékoztató jelentés az adóbeszedés helyzetérõl.
Ezután elnök elvtárs kéri a javasolt napirendi pontok elfogadását. Az ülésszakon

jelenlevõk a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1. Napirendi pont.
Elnök elvtárs ismerteti a magyarországi eseményekkel kapcsolatosan fennáló

helyzetet. Ismerteti az elkészített tézist. Ezután felolvasta az elkészített nyilatko-
zatot melyben a közági képviselök a jelen ülésszak alkalmával a magyarországi
eseményekkel kapcsolatosan nyilatkozatukat fejezik ki. A nyilatkozathoz a követ-
kezõ hozzászolások voltak:

1. Molnár Margit képviselõ helyesnek találja a nyilatkozat össze állítását és
kifejezi, hogy együtt érezünk [sic] a magyar dolgozókkal akik életüket nemkimélve
védték meg a népi demokratikus rendszert.

2. Balázs Lajos képviselõ elvtárs igéri, hogy segétséget adunk abban az akcióban
amellyel az RNK dolgozói anyagi segítséget nyujtanak a magyarországi dolgozók-
nak. Ezután a jelenlevõ képviselök egyhangúlag elfogadták a nyilatkozatot73.

Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Covasna (ANDJCOV), Fond 9 (Prefectura jud. Trei

Scaune), Coperta 28, inventar III. dos. 5, 11. f. Géppel írt magyar nyelvû irat.
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71 A dokumentumot szöveghûen közöljük, csupán az ékezeteket pontosítottuk.
72 Lot.zoo. (Lotul Zoologic)-felelõs: a tenyészállatoknak elkülönített kaszálóért felelõs személy.
73 A mezõgazdaság helyzetét tárgyaló második napirendi pont vitáját nem közöljük.


