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GONDOLKOZZUNK EGY KICSIT A KATONÁK HELYETT
Az elmúlt nyolc évben növekvő rossszallással figyeltük a Katonai Tagozat HMkapcsolatait. Azzal a feltétellel engedtük meg ugyanis ezt a „szakmai” kiváltságot, hogy minden tárgyalásukról, döntésükről értesítik a TIB elnökét, hiszen Alapszabályunk ilyesmit senkinek sem tesz lehetővé. A TIB-et képviselni minisztériumokkal, országos főhatóságokkal
szemben egyedül a elnök joga. Ennek a bajtársi engedékenységnek az lett az eredménye,
hogy csak a „jogukat” gyakorolták, a kötelességüket pedig öntudatosan megtagadták. Sőt, a
TIB elnökét annyira nem tartották 56-os bajtársuknak, hogy büszkén rámutattak a szocialisták
uralta HM véleményére, ahol ők kebelbeliek, míg az elnökkel „ott szóba sem állnának”! Ez
pedig TIB ellenes magatartás a javából. Mintha azt mondanák vele, hogy amíg ők
„egyívásúak”, „az ő kutyáik kölykei”, a TIB 56-os elnöke, aki egyébként éppen ennek a hadseregnek a szolgálati nyugdíjas tábornoka, mindössze nem kívánatos egyén. Ezek szerint ők
kétféle 56-ost ismertnek a TIB-en belül. Olyat, aki szalonképes a néphadsereg egykori tisztjeinek szemében (ezek lennének ők), valamint olyat, aki valójában ellensége nekik is, meg a
poszt-kommunistáknak is.
Azért ma már a Néphadsereg egykori tisztjeinek is látniuk kellene, hogy az a
politikai irányzat, amelyhez ők a szekerüket oly eltökélten kötötték, csúfosan veszített. A
tagozat vezetőinek döntése nyomán – s ezt 56-osként szomorúan mondjuk – a TIB
„összes katona-tagja” is tévútra jutott! A zsákutca végén mivel tartoznak a vezetők 56nak, meg az általuk „kizárólagosan” képviselt bajtársaiknak?
Hónapokkal a választás előtt a TIB elnöke azt javasolta a keddi klubnapok résztvevőinek, hogy nézzenek már egy kicsit a közeljövőbe, s készüljenek fel a várható változásra. Való
igaz, hogy ilyen gyökeres fordulat nem látszott készülődni, de bizony a tagozat vezetői semmiféle fordulatra sem készültek fel! Annyira nem, hogy – állítólag magánlátogatás keretében
– kívülálló köröktől kérték a TIB elnökének leváltását, valamint tanácsokat vártak az ottani
főtisztviselőktől egy 56-os bajtársi szervezet „kibontakozásának” megtalálására. Mármost az
a kérdés, hogy ezzel a tettükkel csak saját magukat nyilvánították „igazi” 56-osnak, a TIB
elnökét pedig 56 ellenségének, vagy – ha már az elnök 56-os voltához nem férhet kétség –
akkor etikailag hogyan ítélik meg tettüket, s vállalják-e az egész tagság előtt?
Politikai szövetségeseik bevezették a nesze semmi fogd meg jól felelősségvállalás
intézményét, amelyben „politikai” felelősséget hajlandóak vállalni bármiért, hiszen az semmire sem kötelezi őket. Vegyük már észre, hogy a mai magyar honvédség a NATO tagja,
amelyben az ilyen tiszti magatartás egyszerűen tarthatatlan. A honvédtiszt akkor is tisztként
kell viselkedjék, ha már nyugállományban hordja az egyenruhát. Nincs tiszti becsületkódex,
mint egykor a „fél-feudális de egészen fasiszta” m. kir. Honvédségnél, de a politikában elvárható tisztesség még akkor is kötelez mindenkit, ha a mi politikai életünk csak lassan igazodik
Európához.
Ez a néhány sor akár vitaindító is lehetne.
U. i.: Mindez természetesen nem vonatkozik arra a katonabajtársra, aki szintén ragaszkodik
az Alapszabály betűjéhez és szelleméhez.
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VAE VICTIS!
Jaj, a legyőzötteknek! – így szólt a félelmetes figyelmeztetés Rómában több mint kétezer éve.
Ez a figyelmeztetés azonban valósággá lett a XX.
században is az I. világháború után.

Magyarország volt a hadviselő felek között
az a hatalom, akivel szemben a győzők a
legkegyetlenebbül, a legigazságtalanabbul
jártak el! Erre a Trianoni diktátumra emlékezünk most a 90. évfordulón
Békeszerződésnek nevezik de nem az! A
szerződés s szerződő felek akarati megegyezését
jelenti. A „Trianoni Szerződés” azonban egyoldalú
békediktátum BÉKEPARANCS, amit fegyverrel és
erőszakkal kényszeríttetek rá Magyarországra! A
trianoni béke a legigazságtalanabb, a legembertelenebb diktátum.
Magyarországtól területének kétharmadát, lakosságának háromötödét rabolták el.
Magyarországtól elvették gazdasági előrehaladásának, boldogulásának minden feltételét.
Természeti kincseinket az „utódállamoknak” adták. (Pl. ásványi kincseket,- szén, só, színesfémek, érc, építőfa,
földgáz, hegyvidéki legelők, turisztikai kirándulóhelyek és látványosságok stb.)
A háború előidézésében Magyarországot mondták ki legbűnösebbnek, holott Magyarország nem dönthetett egyedül és felelősen. Ausztriával közösen dönthetett csak, hiszen bár szuverén államnak mondták- közös volt az uralkodó, a
külügyekben pedig közös cselekvésre kényszerültünk Ausztriával. Így Magyarország igen sokszor kénytelen volt akaratával és érdekeivel ellentétes külpolitikai döntéseket hozni.
Az akkori magyar kormányfő gróf Tisza István – a század eleji Magyarország legkiemelkedőbb egyénisége - egyedül volt kénytelen harcolni a koronatanácsban a háborús törekvésekkel szemben. A háborús törekvéseket egyébként a
külügyminiszter – aki morva volt – a hadügyminiszter, a vezérkari főnök, aki osztrák volt, a pénzügyminiszter, aki lengyel
volt- képviselték.
A monarchián kívül még az akkori Németország is nyomást gyakorolt Tisza Istvánra és elszigeteléssel fenyegette
meg Magyarországot, ha nem követi erélyesség politikáját.
Tisza István miniszterelnök még a szarajevói merénylet után is mindent elkövetett – a koronatanácsban is – a háború elkerülésére és látott reményt a problémák diplomáciai megoldására.
Így sodródtunk bele akaratunk ellenére az első világháborúba.
A háború után a győztesek ”bírói székbe” ültek és ítélkeztek a legyőzöttek felett. Európa térképét átrajzolták, így
jött létre Csonka-Magyarország és az „utódállamok”. 1920 után csonka hazánkban 1945-ig az akkori kormányok és a magyarság legjobbjai (néhány külhoni barátunkkal együtt, pl. lord Rothermere és mások) minden fórumon és mindenütt ahol
annak tere volt harcoltak Trianon revíziójáért. Nem is eredménytelenül! Pl. „BÉCSI DÖNTÉSEK”
Az említett döntések után jelentős magyarlakta területek tértek vissza az anyaországhoz. A II. Világháború után azonban
ismét bűnös nép, bűnös nemzet lettünk és visszaállították a trianoni határokat, sőt azon túl még plusz három falut Csehszlovákiához csatoltak.
Az eddig elmondottakból is kiderül, mennyire hazug és valóságidegen az a magyarellenes propaganda, ami Magyarország felelősségét hangsúlyozza a világháborúban. Ez a hazug propaganda okozta az utódállamok magyarságának
vesszőfutását, amikor is jórészük menekülni volt kénytelen otthagyva szülőföldjét, vagyonát, egzisztenciáját.
Erre a hazug propagandára épült az elmúlt hatvan év kommunista liberális propagandája, ami az új generációkból igyekezett kiölni a magyar identitás tudatot és a hazaszeretetet. Ez az út amin haladva „mertünk kicsik lenni”. Így lettünk
„MUCSAIAK” Így vesztette el rangját, hitelét minden termék és árúcikk ami MAGYAR. Ezért vették el, hamisították
meg történelmünket, így lettünk védtelenek, mert „nem kell hadsereg”, mert drága, nem kell rendőrség, mert 20 ezer Ft-ig
szabad lopni. Elég a feketeruhás, bizonytalan összetételű őrző-védő társaság, akiknek nincs hatósági jogosítványa.
Hát ezek a felsoroltak Trianon következményei. Ezek azok a problémák, amiből kirajzolódnak a jövő feladatai, amiket
meg kell oldanunk ahhoz, hogy fennmaradhassunk Európában. A végrehajtás törvényes keretei és lehetőségei már rajzolódnak, mert 2010 tavaszán új Magyarország született.
Ezekkel a gondolatokkal emlékezzünk 1920. június 4.-ére.
Sántha László
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Nem könnyű az „56-osnak”…
…több, mint ötven évvel az életét végletesen meghatározó történelmi élmény után.
Itt a túlélőkről van szó, természetesen. Mert, aki még idő előtt hősi vagy mártírhalált halt – annak mára csak
emléke maradt, ha maradt. Velük már nincsen gondja sem politikusoknak, sem a túlélőknek…
Sokkal nagyobb a gond a még élő túlélőkkel, még önmaguknak is – sajnos.
Az „ember” azt hinné, hogy az egyre fogyó kis (egyre kisebb) csapatban egyre növekvő egyetértés uralkodik, hiszen a „mi” és az „ők” közötti átmenetet mesterségesen életbentartók is fogyatkoznak. Azt is remélhettük „mi”,
hogy az örökös „megfelelési kényszerben szenvedők” is elfogynak, ha más alapon nem, akkor a nyolc éve tartó
„szocialista”, valójában megélhetési bolsevik uralom hanyatlása következtében. – De nem…
Hogy a TIB katonai tagozatának vezetői miért, milyen meggondolásból építgették-pátyolgatták szépmosolyú Szekeres Imrus „Honvédelmi Misztériumával” bensőséges kapcsolataikat – a TIB alapszabályaival ellentétesen – az említett „belső kényszertől” eltekintve, arra ’56-os alapokon állva egyszerűen nincs magyarázat.
(De a közönséges, civil tisztesség sem vinne rá egy igazi ’56ost a másik oldal képviselőivel bensőséges viszony ápolására. Mert erősebb bennünk az iszony!)
1956 világot megrázó felkelését és szabadságharcát ugyanis nem a „megfelelési kényszer” vagy karrier-építés, esetleg
a „személyes dicsőségre” való törekvés robbantotta ki!
Ezekért rendszerint nem a saját, hanem mások bőrét szokták vásárra vinni. 1956-ra a bajtársiasság, az összetartás, egymás segítése, és az emberi tisztesség ellen elkövetett atrocitások elleni felháborodás volt jellemző.
Ami a világ „tisztességesebb” részét illeti, (ahol nem volt divat a „szocialista embertípus” tenyésztése) ott az
ország, a hon védőinek tisztjei számára mind a mai napig az előbb felsorolt erények a meghatározók. Ez érvényes az
eredeti NATO összes tisztjére is.
Aki pedig ennek nem felel meg, az vagy becstelen, vagy zsoldos…, és nem ’56-os!

2010. áprilisában fordult a világ!
v. Hajdú Szabolcs

Parlament megnyitására
A 2010. évi Parlament megnyitójára néhány volt politikai elítélt szervezet vezetője, Regéczy-Nagy László,
Fehérváry István a PEK elnöke, Menczer Gusztáv a SZÓRAKÉSZ elnöke, Balás Piri László a XX: század .Intézet
elnöke és jómagam az 1956 Alapítvány elnöke meghívót kaptunk.
Nagy élmény volt, de a legfelemelőbb számomra a 374 parlamenti képviselő (ennyien voltak jelen) ünnepélyes eskütétele volt.
A hosszú szünetek alatt Wittner Mária képviselő asszony kalauzolásával meglátogattam a FIDESZ parlamenti
frakciójának az irodáját. A folyosókon való kalandozások közben találkoztam Orbán Viktorral, - akivel megállapodtunk egy későbbi találkozóban -, Kövér Lászlóval, Pokornyi Zoltánnal, Illyés Zoltánnal, Tarlós Istvánnal, Balog Zoltánnal és Selmeczi Gabriellával, akiknek gratuláltam megválasztásukhoz.
A frakcióirodán összefutottam Szájer József-fel, és Schimdt Pál-lal, akinek többedmagammal tavaly vendége
voltam Brüsszelben az ott felállítandó 56-os Emlékmű kijelölt helyének megtekintésére. . A szobor költségeihez Alapítványunk 1 millió Ft-tal kíván hozzájárulni. Megtudtam tőle, hogy a szocialista polgármester visszavonta az engedélyt, ezért most új hely keresése folyik. Szeretnénk az 55. évfordulóra véglegesíteni az új helyet, ahol végre fel lesz
állítva az Emlékmű. Összességében nagyon felemelő és hasznos volt látogatásom
Vanek Béla
1956 Alapítvány elnöke
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Általános rész
A Történelmi Igazságtétel Bizottságot (TIB) 1989. február 20-án alapították meg, nyilvántartási száma 77. A Fővárosi Bíróság 1998. január 1.
napjától az egyesület formában működő szervezet, mint közhasznú
szervezetet vette nyilvántartásba.
A TIB székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 36.
Képviselője: Regéczy-Nagy László elnök.

A TIB legfőbb célja az 1956-os Forradalom és Szabadságharc áldozatainak, illetve azok hozzátartozói érdekvédelmének biztosítása. Ezen túlmenően arra törekszik, hogy felismerését, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél
szélesebb körben közzétegye. Törekszik a hazai mártírok
emlékének ápolására, megőrzésre, megörökítésére.
A TIB tagjai tagdíjfizetéssel járulnak hozzá a szervezet működtetéséhez. A tagdíjon felül a TIB működését különböző
támogatásokból és adományokból finanszírozza. 2009-re az
előző év 4 488 e Ft pénzmaradványa is a felhasználható
összeget növeli.
Pénzügyi helyzet

Gazdálkodási adatok
A TIB gazdálkodásainak részleteit a kettős könyvvezetés
elve alapján végzi. A tevékenység jellegéből adódóan vállalkozási és iparűzési adót a szervezet nem fizet. Alkalmazotti jövedelem, és megbízási díjak után SZJA-t és járulékokat fizet. A tevékenység számviteli szabályoknak megfelelő
összefoglalóját a szervezet egyszerűsített éves beszámolóban készíti el.
A szervezet kiadásai megoszlanak a személyi és az anyagjellegű kiadásokra. Az előbbi a tagok részére folyósított
2 910 e Ft segély kiadásokat tartalmazzák. Ezt kiegészíti a
TIB alkalmazotti és megbízási bére, azok járulékaival. A
személyi jellegű ráfordítások összege mintegy 4 136 e Ft.
Az anyagi jellegű kiadások lényegében a központi iroda és a
vidéki tagozatok működési költségét tartalmazza mintegy 3
millió Ft összegben.

2009-ben a TIB gazdálkodásának forrása elsősorban a Szabadságharcosokért Közalapítványtól pályázaton elnyert
12 400 000 forintnyi támogatás. Ezt egészíti a tagoktól kapott tagdíj 482 e Ft értékben, illetve különböző adományok Az adatok birtokában a TIB összes kiadása 13 109 e Ft volt,
mintegy 102 e Ft összegben.
ami összhangot mutat a kapott támogatással, valamint a
tagdíjak és adományok összegével. A szervezetnek 314 e Ft
A TIB kiadásait kiemelkedő két csoport képezi: működési nyeresége is keletkezett.
költségek, valamint szociális segélyek, amelyeket melléklet
tartalmaz.
Társadalmi feladatvállalás
2009-ben a TIB pályázatot nyújtott be Honlap indításra,
ezen belül kutató munkára, rendszeres karbantartásra és A TIB tagjai pártoktól függetlenül végzik munkájukat, leheszerkesztésre valamint, terjedelemnövelésre, a Parázs idő- tőségükhöz képest aktívan vesznek részt az 56-os forradaszaki kiadványra mintegy 500-500 e Ft értékben. Honla- lom és szabadságharccal kapcsolatos megemlékezéseken.
punk címe: tib1956.hu.
Képviseltetik magukat a Szabadságharcosokért KözalapítA TIB a támogatást megkapta és felhasználta. A Parázs ványban, a Terror Háza Múzeum Alapítványban, a HM
méltóbb megjelenése lehetővé tette, hogy honlapunkat va- Rehabilitációs Bizottságában, az 1956-os Alapítványban, a
lamennyi számával feltöltsük, biztosítva ezzel, hogy kül- Pesti Srácok Alapítványban, valamint ad hoc jelleggel küföldre szakadt honfitársaink is olvashassák. Ez a kiadvány lönböző médiaeseményekben.
teszi számunkra lehetővé a tagozatokkal, való szorosabb
kapcsolattartást, de mára már biztosítva látjuk a külföldi A TIB vezetősége fontos célnak tekinti a PARÁZS időszaki
magyarokkal való kapcsolattartás lehetőségét is.
kiadvány honlapukon való naprakész megjelenését a kapcsolattartás szorosabbá fűzése érdekében.
A 2008. évi pályázaton elnyert 500 e Ft kutatómunka eredménye, mely a 301-es parcellában eltemetett személyekkel
kapcsolatos kutató munka volt 2009-ben realizálódott.
Budapest, 20010. május.
Regéczy-Nagy László
A TIB Pályázatot nyújtott be megalakulásának 20. évforduelnök sk.
lójának megünneplésére. A pályázat 500 e Ft összegben
realizálódott. Az évforduló méltó megünneplése a Magya- Közérdekű közlemény:
rok Házában zajlott le, és az arra érdemesek Emléklapot Nyári szünet 2010. június 21-től augusztus 30-ig.
Ügyelet: kedden és csütörtökön 10-12 óráig.
vehettek át kiváló és odaadó munkájuk elismeréseként.
Mindenkinek jó pihenést kívánunk.

