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TIB IDŐSZAKI KIADVÁNY

Köszöntő
Felelős szerkesztőként ismételten tisztelettel és bajtársi kézfogással köszöntöm lapunk Olvasóit, dicső harcosainkat. Az utóbbiakat mégis elsőül,
akik ragyogó forradalmunkkal a legfontosabbat akarták: hogy Magyarország végre szabad és független legyen.
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Dehát mindenki cserben hagyott – a nagy Ámerika, az úgynevezett szabadság országa elsőként fordított hátat és dobott oda Hruscsov ázsiai ármádiájának. Belső hazátlan ellenségeinket pedig jól ismerjük a mai napig
– ők azt a Hazánkat árulták el, ahol laknak csupán. Immár nem is tagadják……
Ebben a nagy, zavaros tolongásban, ezekben a hetekben a magyar föld a
tét és az az egy millió /!/ hektár, amit zsebszerződésekkel „ vettek meg „
osztrákok, németek, hollandok, zsidók. Ez a folyamat is 1990-el vette
kezdetét – ott vagyunk tehát a „ rendszerváltásnál”. Bizony!
E súlyosnak tekinthető megállapítást régen vallom és megerősíti az az
ember, akit egyedüliként fogadott – és nyilván fontos teendőket, titkokat
rá bízva – betegágyánál Antall József. Ez az ember Orbán Viktor miniszterelnök, aki szó szerint ezt mondta tavaly karácsonyi interjújában / Magyar Nemzet 2011. december 24./ : „…nálunk CSAK TAVALY kezdődhetett meg, a posztkommunista tehertételtől mentes, nyugat-európai értelemben vett demokrácia felépítése.”

A hazugság
futóhomok, ezért
amit ráépítenek,
előbb-utóbb
összeomlik.
Bibó István

Édes Istenem! Máig szinte alig csináltunk valamit a sorozatos elárulók
miatt!
Én magam ezt írom ehhez, szent meggyőződéssel: megannyi
széttépettetés és ország-átjátszás máig tartó bűnei után és közben, ha nem
az Élet és Igazság szentségéért teszünk – fecsegés helyett – úgy ellenségeink széthordanak bennünket.
Ha kezüket nem fogjuk le azonnal, e gyávasággal hitelesítjük minden
mozdulatukat.
Aki mindezt nem látja, néma vagy nem cselekszik az – közéjük tartozik.
Végveszélyhez közel – nagy pör előtt állunk!
A Magyarok Istene segedelmével csak a mentő és megtartó tettek adhatnak jövőt a Nemzetnek!
Murányi László
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Már a weben is
elérhetők
vagyunk!
TIB1956.HU

„

„

A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika
így hív: lelkiismeret." / Szolzsenyicin /
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2012. március 21-én az Antifasiszták és Ellenállók Hanti Vilmos elnökletével megemlékezést tartottak és kitüntetéseket osztogattak egymásnak az 1919-es Kommün, a Tanácsköztársaság létre-puccsozásának évfordulóján. Ezen az emlékezetes
napon az MSZP kiparancsolta a „kádereket” az Országháza mellé, hogy
„díszőrséget álljanak éjjel-nappal” Károlyi Mihály szobrának védelmében. A Terézváros bűnügyekbe keveredett, volt polgármestere, Verók István állt ott, a drótkerítésen
kívül vörös baseball-sapkával és ugyanolyan vörös anorákban – mint egy tűzoltó
tanonc, aki egy, mai mentős-hacukát „csaklizott (vételezett) a nagy bevetésre” – és
védett.
Mint kijelentette: az önfeláldozó védelem éjjel-nappal, napi 18 órában fogja őrizni a
„nagy demokrata gróf” szobrát, mert veszélyben van a köztársaság a Kossuth tér
rendezése, és a földalatti garázs építkezése miatt.
Egy-egy ilyen „önfeláldozó” a Központi Vezetőség (Az MSZP – nem az elődpárt) utasításai szerint – mondta Verók Elvtárs – négy óra hosszat van „szolgálatban”, de
este 6 óra után azért mind hazamennek. A terézvárosiakat a VII. kerület, Erzsébet
város követi. A „nemzeti-hős” Hunvald György csapata fogja őket le-, vagy felváltani.
(Megváltás éppen nem jött szóba…)
Mit is ünnepeltek?
A kommunizmus bemutatkozását Magyarországon 1919. március 21-i kezdettel.
Ennek a 133 napig tartó „társadalmi kísérletnek” eredményéről készített Dr. Váry
Albert koronaügyész-helyettes 1922-ben összegzést, majd kiadta a hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján „A Vörös Uralom Áldozatai Magyarországon” címen az
addig felkutatott áldozatok névsorát, kivégzésük helyét, idejét és körülményeit. Valamint összeállította a népbiztosok névsorát, és „felelősségre vonásukat”. Néhány
ideillő idézet könyvének előszavából, csupán azért, hogy krónikus feledékenységünk „egy pici csorbát szenvedjen!”.
„Az emberek hamar felejtenek. – Pedig ami velünk a proletárdiktatúra alatt
történt, nem könnyű elfelejteni. Azt a szégyenfoltot, hogy ebben az országban a
közhatalmat 133 napon át néhány sehonnai bitorolta, a magyar történelemből kitörölni nem lehet.(…)
Hivatalos jelentések és bírói ítéletek alapján összeállítottam azok névsorát,
kik e véres uralomnak áldozatul estek. Ezen összeállítás szerint a négy és félhónapos rémuralom alatt 590 személyt gyilkoltak le nagyobb részt teljesen ártatlanul.
Egymaga Szamuely Tibor száznál több polgárt gyilkolt le. Ez a szám és névsor azonban nem teljes. Hiányzanak az adatok azokról a területekről, amelyek időközben
elszakíttattak. Nincsenek benne azok sem, akik kétségbeesésükben öngyilkosok
lettek, vagy a szenvedett bántalmazás és fogva tartás folytán utóbb elhaltak. Végre
nem volt megállapítható azoknak a szerencsétleneknek száma sem, kiket egyes
vörös parancsnokok a harctéren, a vörös hadsereg kebelében kivégeztettek, vagy
akiket ellenforradalmi harcokban ellenforradalmárok öltek meg. Valószínűleg ezeknek száma is kitesz még pár százat.(…)
Csatoltam a népbiztosok teljes névsorát is. Lássuk együtt, kik parancsoltak
négy és fél hónapon át az ezeréves, történelmi Magyarországnak, s kik a felelősek
azért, hogy az emberek százait legyilkolták, ezreit börtönbe vetették s százezreit
kirabolták.
Párizsban 1871-ben, a kommün két hónapos uralma után 17 000 embert lőttek
agyon, ötvenezret tartóztattak le. Ebből az ötvenezer emberből 14 000 embert ítéltek el, kétezret fölmentettek, s harmincnégyezret bizonyítékok híjján ideiglenesen
szabadon bocsátottak. A megtorlás elől 1 000 000 ember szökött külföldre.
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Nálunk, bár a bűnvádi eljárás mintegy 70 000 ember ellen indult meg s körülbelül
15 000 ember került előzetes letartóztatásba, bíróságaink mindössze 6000 embert
ítéltek el. 2500-at fölmentettek, a többi ellen pedig, részben kegyelem folytán is, a
bűnvádi eljárás megszűnt. Ha még hozzátesszük, hogy a 6000 elítéltből mintegy
2500 ember kegyelmet kapott, s háromszáznál többet az oroszoknak kellett kiadniuk, s hogy a bírói ítéletek alapján kivégzettek száma alig haladja meg az ötvenet, és
ma már csak 400 kommunista elítélt ül letartóztatásban, intézeteinkben, megállapíthatjuk, hogy a bűnvádi üldözés az átélt borzalmakkal szemben mértéket tartott.
(…) A kommunista bűnügyek beható ismerete kapcsán nem hallgathatok el egy-két
megjegyzést. Októberi fölfordulás nélkül nálunk nem lehetett volna kommunista
uralom. A proletárdiktatúra föltételeit az 1918. október 31-iki fölfordulás teremtette
meg. Iszonyú felelősség terheli azokat, kik a magyar katona kezéből a fegyvert kiverték. Aki a rendet fölborítja, számolni tartozik azzal, hogy a megindult áradatot
föltartóztatni nem bírja.”
Budapest, 1922. december hó 1-én.
Dr. Váry Albert
Dr. Váry Albert könyvét 1945-től kezdve üldözték, tiltották a hatalomra került kommunisták. Nem csak a könyvet, szerzőjét is üldözték. Rákosiék hatalomra
jutása után őt is kitelepítették: a Békés megyei Hunyán, egy pajtában kényszerült
lakni, embertelen körülmények között. A kitelepítések feloldásakor sem térhetett
vissza Budapestre, ezért Csengődre költözött, ott is hunyt el 78 éves korában,
1953. okt. 1-én.
A „dicsőséges Tanácsköztársaságnak” 45 népbiztosa: vezetője volt. Ebből 31 zsidó
származású.
Egyetlen egyet sem végeztek ki! Aki nem menekült el – először többnyire Bécsbe,
majd onnan tovább Lenin Szovjet-Oroszországába, ahogyan ezt a „paradicsomot”
akkoriban nevezték. De például Jászi (Jakubovics) Oszkár, a szabadkőműves Martinovics Páholy vezetője az Egyesült Államokban „kötött ki”! (Nyilván kissé több esze
volt, mint például Kun Bélának, akin „Sztálin elvtárs” vett elégtételt az Odesszában
elkövetett „túlkapásai” miatt. Több gyilkosságért volt felelős, mint amennyi a
„Gazda” szerint elegendő volt!)
A fenti, rövid emlékeztető alapján érdemes elgondolkozni, vajon mit várhatunk napjainkban, az új országgyűlési döntés alapján létrejövő vizsgáló bizottság munkája
nyomán. Hányan fognak az 1945 óta elkövetett bűnökért felelni?
2012. március 21.
v. Hajdú Szabolcs
AZ ALAPSZABÁLY A TIB ALKOTMÁNYA
Frissen megválasztott köztársasági elnökünk eltökélten ragaszkodik alkotmányos jogaihoz és kötelességeihez. Ezért illik neki előre megbocsátani minden szavát és tettét, amivel az állampolgárok bármelyike nem
ért egyet, csak mert a legfőbb közjogi méltóság akadályozza politikai – gazdasági – társadalmi szándékainak megvalósításában.
A TIB érvényes alapszabálya 1990-ből való, s aki köreinkben új módon óhajtana érvényesülni, az jól
teszi, ha elolvassa a megfelelő fejezeteket.
Az történt ugyanis, hogy a minap sorainkból lengő zászlókkal kivonult katonák, s közlésük szerint „56-os
civilek”, egyrészt felszólították a TIB elnökét, hogy „tartsa magát távol az Összefogástól” (2011. július
12.), másrészt körlevélben sürgetik a TIB teljes tagságát az elnök felelősségre vonására minden tévedésért, félreértésért, törvénytelenségért, majd „mondják ki a TIB megszűnését, valamint nevezzék meg a
katonai tagozat jogutódját(!), mivel hát csak így tisztulhat ki a TIB a jelenlegi „erkölcsi és szervezeti”
fertőből.
Ha a TIB tagságából némelyek – 56-os létükre – nem átallottak valóban csatlakozni az Összefogáshoz,
érintetlenül hagyva TIB tagságukat, akkor azt ajánlom nekik, hogy idejében tanácskozzanak az alapszabály jó ismerőivel.
Egy esztendeje sincs, hogy a TIB küldöttgyűlése ismét megválasztott a TIB elnökének a szokásos 3 éves
időtartamra. Ha bárki egy követ fúj Krisár Miklóssal, ám lásson neki a szabályos eljárásnak: joga van
hozzá. Amihez viszont senkinek sincs joga, az a TIB ellenes magatartás, amit szigorúan büntetni rendel az
alapszabály! Ez esetben a tagság körében a vezetőség ellen uszítani, bomlasztásuk érdekében szabálytalan
utat-módot javasolni bizony kihívja maga ellen az etikai eljárást.
Regéczy-Nagy László
elnök
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TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL BIZOTTSÁG (TIB)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. év
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Történelmi Igazságtétel Bizottság 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 14.508 ezer Ft, a saját tőke 12.574 ezer Ft.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 16.000 ezer Ft állami támogatást kapott a Szabadságharcosokért Közalapítványon keresztül, ami
3.000 eFt-tal haladja meg az előző évi támogatás összegét. Ebből az összegből a T.I.B 2011-ben 14.761.434 Ft használt
fel, amelyről a főkönyvi számra lebontott kimutatást jelentésünk 2. sz. melléklete mutat be. A fel nem használt
1.238.566 Ft-os maradványt a kuratórium 2012. április 24-i döntésének megfelelően a T.I.B. a 2012-es költségeire is felhasználhatja, aminek eredménye csak a beszámoló leadási határidejét követően válik ismertté. Az esetleges maradványt
a T.I.B. a támogatási szerződésnek megfelelően visszautalja.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 1.236 ezer Ft összeggel emelkedett, ami az előző évi alaptevékenységből fakadó
eredmény következménye. Ennek forrása az, hogy a T.I.B.-nek az támogatáson kívül egyéb nem gazdasági jellegű
bevételei is vannak: tagdíjak és önkormányzati támogatás, valamint minimális pénzügyi bevétel a bankszámla kamataiból.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk ilyet nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben Szervezetünk összesen 239 eFt támogatást kapott helyi önkormányzattól, ami 107 eFt-tal kevesebb, mit az
előző évben. Ezen felül Szervezetünk tagjai tagdíjat fizetnek, amelynek mértéke évi 1.000. Ft, de ha valaki egy évig nem
fizet, azzal még a tagságát nem veszíti el. A 2011-es tagdíj bevételünk 443 eFt volt, 78 eFt-tal alacsonyabb, mint a 2010es évben. Ez részben az előbb említett elszámolásnak köszönhető, részben pedig sajnos tagságunk viszonylag magas
átlag életkorának.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünk személyi jellegű ráfordítása 5.185 ezer Ft volt. Szervezetünk egy főfoglalkoztatású tagjának bérköltsége
134.696 Ft volt, az összes többi tisztségviselői kiegészítő tevékenységként végezte munkáját. A személyi jellegű költsége
az elmúlt évhez képest 30.000 Ft-tal csökkentek, vagyis lényegében változatlanok. Megállapítható, hogy a Szervezetnél
indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Szervezetünk fő célkitűzése az 1956-os szabadságharc áldozatainak, illetve azok hozzátartozóinak érdekvédelmének
biztosítása. Ezen túlmenően a korszak történelmi feldolgozása, a hazai mártírok emlékének ápolása, megőrzése,
megörökítése. Az 1956-os események emlékének ápolása, az akkori bajtársak támogatása és megfelelő színvonalú
megemlékezések megtartása mellett 56 szellemiségének megőrzése.
Tevékenységünket 12 tagozatban fejtjük ki, taglétszámunk körülbelül 650 fő. A taglétszám pontos meghatározása a
korábban már említett tagdíjfizetési rendszer miatt csak hozzávetőleges pontosságú.
Folyamatosan kiadjuk Szervezetünk PARÁZS című újságját, amelyet az időközben elkészült honlapunkon most már online is olvashatják az érdeklődők. Honlapunkat folyamatosan aktuálisan tartjuk, ott lehetőséget adunk tagjainknak és
látogatóinknak, hogy kifejtsék véleményüket a lappal vagy Szervezetünkkel kapcsolatban.
2011-ben az 55. évforduló kapcsán az alábbi kiemelt eseményeken vettünk részt:
Nagy Imre újratemetésének évfordulója
Október 23-i megemlékezések
Honvédség és Társadalom 1956 KonferenciaSzámos rádiós és TV-s szereplés (ECHO TV, HÍR TV)
Budapest, 2012. május 4.
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