
Item: 6359
Kiad sor: 11/05/1989 11:56:34
Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Minden harmadik(?) párttag november 4-ikén
Ld: ------------------------------------------
Hír:
München, 1989. november 4. (SZER, Munka világa) - Köszönti a
hallgatókat az adás szerkesztője, Rajki László.

    Felemelő érzés, hogy október 23-ikán milliók ünnepelték nyíltan,
szabadon, békésen a forradalom 33. évfordulóját. Szinte az egész
nemzet hitet tett amellett, hogy ne ismétlődhessen meg többé 1956
november 4-ike, az árulás, a véres megtorlás.

    A kommunisták - vagy ahogyan most magukat nevezik - az MSZP több
tízezres ellentüntetést hirdetett október 30-ikára a Köztársaság
térre, de alig jöttek össze néhány ezren. Úgyis mondhatnám, hogy
minden harmadik párttag megjelent, hiszen ugyanezen a napon
közölték, hogy csak 15 ezren léptek be az MSZP-be.

    Szerencsére történelmi időket élünk. Ha nem az ország
lakosságának bőrére menne, akkor minden bizonnyal általános
derültséggel fogadnák a tragikomédiába illő kommunista
testvérharcot, az MSZMP, illetve utódpártjai marakodását a már
alaposan megromlott, de még mindig elég sok húst és velőt tartalmazó
koncon. Nyersék után Pujáék is egyetlen jogos örökösnek kiáltották
ki magukat, de ugyanezt tartja a Békéscsabán megalakult úgynevezett
Magyar Munkáspárt is.

    A hatalom megsavanyadott habostortáját visszaszerezni akarók és
felosztani igyekvők fűt-fát ígérnek, de már késő. Hitelüket pontosan
33 évvel ezelőtt elvesztették. +++

Item: 6360
Kiad sor: 11/05/1989 12:06:16
Om Fejléc: kiad rvk1003 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Debreceni jegyzék
Ld: -----------------
Hír:
München, 1989. november 4. (SZER, Magyar híradó) - 1956.
november 4-ikén, tehát 33 esztendővel ezelőtt tőrbecsalták Maléter
Pált, a forradalom honvédelmi miniszterét. Tökölön a szovjet csapatok 
parancsnokságán tartóztatták le tiszttársaival együtt a tárgyalásra hívott 
minisztert, és ezzel megkezdődött Magyarország újbóli megszállása.

    Országszerte megemlékezések voltak. Debrecenben a szabad
demokraták helyi szövetségének képviselői a Fidesz tagjainak
jelenlétében jegyzéket nyújtottak át a Szovjetunió debreceni
konzulátusán. Berta Zoltánt, az SZDSZ debreceni ügyvivőjét hallják:



    A jegyzék szövege: "Tisztelt konzulátus! Ma 33 éve, hogy 1956.
november 4-ikén a hazánkba özönlő szovjet inváziós csapatok
eltiporták a már győztes, a konszolidáció útján járó magyar
forradalmat. Fegyvereikkel olyan hatalmat juttattak uralomra,
melynek a forradalmat eláruló vezetői véres bosszú hadjáratuk után a
mézes madzag és a korbács módszereivel, legitimitásukat az idegen
megszállók fegyvereivel helyettesítve, az országot politikai,
gazdasági és morális csődbe juttatták.

    Az utóbbi években Kelet-Európában megerősödő demokratizálási és
demilitarizálási folyamat, a demokratikus ellenzéki mozgalmak egyre
fokozódó tevékenysége, valamint a nyomoruk miatt mind elégedetlenebb
emberek tömegei követeléssé erősítették a mindvégig élő vágyat, hogy
hazánk felszabaduljon a megszálló szovjet fegyveres erők katonai és
politikai uralma alól, és szuverén demokratikus országként
csatlakozzon az európai népek nagy családjához.

    Ezt kívánjuk azoknak a szabadságukért küzdő kis népeknek is,
amelyek a Szovjetunió területén bekebelezve, tényleges
autonómiájuktól megfosztva harcolnak önállóságukért,
függetlenségükért. Törekvésükkel szolidárisak vagyunk, mint ahogy
Kelet-Európa összes népének önrendelkezési igényét is támogatjuk.

    Az egységes Európához való csatlakozás legfőbb akadálya, hogy
kényszerítő külső körülmények hatására hazánk a Varsói Szerződés
tagja. Célunk Magyarországnak a Varsói Szerződésből történő
kiválása. Ezt nem egyoldalúan bejelentett kilépéssel kívánjuk
megvalósítani, hanem az érintett felek beleegyezésével. (folyt.)

Item: 6361
Kiad sor: 11/05/1989 12:13:37
Om Fejléc: kiad rvk1004 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - November 4. - 1. folyt.
Hír:
Azt is tudjuk, hogy a Varsói Szerződés felszámolása csak átfogó
nemzetközi rendezés keretében képzelhető el. De mivel Magyarország
függetlenségi igényeinek érvényesítésével nem várhatunk a katonai
tömbök kétoldalú felszámolásáig, követeljük, hogy a Szovjetunióval
történő kétoldalú megállapodás és a Varsói Szerződés katonai
vezetésével történő egyeztetés alapján már most hagyják el hazánkat
a szovjet alakulatoknak a rendfenntartásra bevethető szárazföldi
egységei. Ezek ugynis nem szükségesek a nemzetközi katonai egyensúly
megtartásához.

    Éljen Magyarország nemzeti szabadsága, szuverenitása, katonai
semlegessége! Éljen a demokrácia!

    Szabad Demokraták Szövetsége debreceni szervezete.



    Debrecen, 1989. november 4."

    Békéscsabán is megemlékeztek erről a napról. Ara Kovács Attila
jelentkezik.

    Vidéken sem múlt el eseménytelenül november 4-ike, az 1956-os
szovjet intervenció gyászos fordulója. Ami jele annak, hogy a
társadalom a szabadság élményének első és mondjuk meg, bénító
pillanatai után végre ismét magára talált. Október 30-ika jó
tanulság volt az ellenzéknek, és tegyük hozzá máris, minden jó
érzésű embernek a tekintetben, hogy nem lehet szó nélkül hagyni a
sztálinisták nyílt szervezkedését.

    Utalván Berecz János és a münnichesek Köztársaság téri 30-ikai
tevékenységére, egy Békés megyei magazin, a Dél-Kelet írja: Egy
tőről fakadó sztálinizmus és fasizmus újabb keletű magyarországi
garázdálkodásait sem lenne tanácsos figyelmen kívül hagyni.

    Apropo Békés megye, apropó Münnich Ferenc. A viharsarokban,
pontosabban a Puja Frigyesek és sztálinista elvbarátaik által
annyiszor megbántott és megalázott határszéli városban, Békéscsabán
ma déli 12 órakor fontos - mondhatnám úgyis - megemlékezésre került
sor, méghozzá az eseményhez igen méltó formában." (folyt.)

Item: 6362
Kiad sor: 11/05/1989 12:38:19
Om Fejléc: kiad rvk1005 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - November 4. 2. folyt.
Hír:
A megye 5 regionális Fidesz-szervezetének képviselői a
rendőrkapitányság előtt álló Münnich Ferenc mellszoborhoz vonultak.
Na nem azért, hogy ledöntsék - ahogy egyik Fidesz-vezető elmondta:
ez a feladat azokra a kommunistákra vár, akik merő provokócióból
felállították azt -, hanem hogy a szobor nyakába akasszanak egy
táblát, melyre az egykori NKVD-,majd KGB-ügynök Münnichnek, a
forradalom utáni megtorlás hóhérának összes számon tartható
cselekedeteit felsorolja. A tábla figyelmeztet továbbá arra a
körülményre is, hogy gazdáját boldogabb időkben ilyen múlttal a háta
mögött hazaárulónak volt szokás nevezni.

    Békés megyében ezt nemcsak valamennyi ellenzéki szervezet, de a
lakosság is elégtétellel vette tudomásul, no nem a szobornak, hanem
éppen Münnichnek a leleplezését. Már csak azért is, mert errefelé az
a szóbeszád járja mostanság, hogy a münnichesektől, illetve a szervezkedő 
MSZMP ügynökeitől, akik főhadiszállásukat az itteni Trefort utca 2. alatt 
ütötték fel, nem áll távol egy újabb november 4-ike gondolata.

Ara Kovács Attilát hallották Békéscsabáról." +++


