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…”mai szabadságunk az  1956-os forradalmunkból  sarjadt ki .”  
(Magyarország Alaptörvénye: NEMZETI HITVALLÁS)  

_______________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““A közös jó a szabadság” Petőfi Sándor   

HÍRLEVÉL 
 
Az 1956-os  MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK 

VILÁGSZÖVETSÉGE  
szervezeti  tájékoztatója  

 

1. évfolyam 3. szám  2021. október  
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Tisztelt Szövetségi Tag ! 
Kedves Bajtársnő/Bajtárs! 

 
A Corvin mozi befogadóképességére való tekintettel ,  

arra kérünk ,  hogy ha részt kívánsz venni 
az immár 30 éve szokásos, az idei évben  

az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójához  
kapcsolódó ünnepi rendezvényen ,  melynek helye és ideje  

(Corvin Filmpalota 2021. október 18. (hétfő) 11 óra)  akkor 
előzetesen  2021. október 11. (hétfő)  10 óráig (!)  
regisztrálj a szövetség következő elérhetőségein:  

 
1956-os MSZVSZ központi címén  

1051. Budapest. Nádor u. 36 V. emelet  
központi e-mail címén:  

titkarsag@1956mszvsz.hu 
telefonszámán : 269-1340 

(hétfő- kedd-szerda 9-14 óráig!)  

 

A rendezvényen való részvétel  

védettségi igazolványhoz  és regisztrációhoz kötött!  

Regisztrációt követően ,   

a Corvin Filmpalotában  fogjuk a meghívót átadni  ami egyúttal 

belépőként is  szolgál ,  amelynek átvétele a helyszínen 10 órától! 

A meghívó belépésre jogosít a Karády termebe!  

 

Mindenkit szeretettel várunk   

a 13 órakor kezdődő koszorúzási ünnepségen   

a Corvin köz központi emléktáblájánál .   

Bajtársi üdvözlettel:  

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége  
elnöksége  

 

 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
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SZÖVETSÉGI HÍREK 

 

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága folyó év szeptember 20 -án  (hétfő)  

meghozott végzésével Csigás Zoltán  Edét  jogerősen bejegyezte a szövetség 

elnökének!  Gratulálunk! Eredményes munkát kívánunk!  

 

2021. szeptember 17-én  (péntek) dr. Benkő Tibor  

Magyarország  honvédelmi minisztere hivatalában 

fogadta Csigás Zoltánt,  a szövetség elnökét és  

Vennes Arankát ,  a Lámpás  újság szerkesztőjét .  

Miniszter úr  interjút adott a készülő ünnepi 

lapszám  számára ,  amely hamarosan olvasható.    

 

 

 

2021. szeptember 25-én  (szombat) a recski nemzeti 

emlékparkban tartandó koszorúzáson és néma főhajtáson  a 

szövetséget dr. Petrasovits Anna  alelnök asszony 

képviselete.  A megemlékezés re a recski volt 

kényszermunkatábor bezárásának 68. évfordulója 

alkalmából került  sor.   

 

 

 

 

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS  

 

Az elnökség szeptember 28-án (kedd) 10.00 órakor az alábbi napirendi pontokat tárgyalta 

meg: 

1.     Szakmai program ütemezése. Forgatókönyv Corvin közi ünnepségre.     

Előterjesztő: Csigás Zoltán elnök. 

2.    Döntés az „Iván Kovács László (1930-1957)” nevét viselő új szövetségi elismerés 

alapításáról és adományozásáról.   

Előterjesztő: Csigás Zoltán elnök.  

3. A Fiumei úti nemzeti sírkert 57-es-, és 21-es parcella 56-os mártírjainak és 56-os 

résztvevők sírjainak a feldíszítése október 23-a alkalmából.         

Előterjesztő: Máté András Felügyelő Bizottság elnöke.  

4. Egyebek      
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Impresszum  

Kiadó: 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége. H-

1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. • E-

mail: t i tkarsag@1956mszvsz.hu  • 

Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkeszti: 

Máté András • Az olvasói levelek 

tartalmáért felelősséget nem vállalunk, 

esetenként szerkesztett, rövidített 

formában jelentetjük meg. Kéziratot nem 

őrzünk meg, és nem küldünk vissza • 

Megjelenik időszakosan, 4 oldal 

terjedelemben, 400 példányban. Felelős 

kiadó: Csigás Zoltán, az 1956-os 

MSZVSZ elnöke. 

 

 

 

Tisztelt Szövetségi Tagok! 

A „Hősök napja” szövetségi 

rendezvénysorozat keretében,  

hagyományainkhoz híven, idén 

is feldíszítjük és 

megkoszorúzzuk Bocskay T. 

Józsefnek (1925-2013) 
szövetségünk egykori 

elnökének sírját 2021. október 

31-én (vasárnap) 17 órakor 

a Fiumei nemzeti sírkert 57-es 

parcellájában.  
http://www.1956mszvsz.hu/fiumei

-uti-megemlekezes-2016-oktober-

19 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
http://www.1956mszvsz.hu/fiumei-uti-megemlekezes-2016-oktober-19
http://www.1956mszvsz.hu/fiumei-uti-megemlekezes-2016-oktober-19
http://www.1956mszvsz.hu/fiumei-uti-megemlekezes-2016-oktober-19


 4 

Elnökségi határozat ismertetése 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 65.-, és a szabad 

Magyarország 30. évfordulója alkalmából az 1/2021.(IX.28)/kitüntetés/elnökségi 

határozattal, új szövetségi elismerés alapításáról és adományozásáról döntött, amely Iván 

Kovács László (1930-1957) a Corvin közi felkelők főparancsnoka (1956) nevét viseli.  

Az Iván Kovács László elismerés érdemrend, emlékérem és emlékplakett formában kerül 

kiosztásra. Az elismerés részletes szabályai később kerülnek kidolgozásra.     

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége jogelődje az Igazolt Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége 1993-ban, elsőként állított emléktáblát a Corvin közben 

Iván Kovács Lászlónak a Corvin közi felkelők főparancsnokának.   

2006-ban a 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából került sor, 

Domonkos Béla szobrászművész Iván Kovács Lászlót ábrázoló domborműves 

emléktáblájának leleplezésére.   

A szövetség javaslatára 2016-ban, a 60. évforduló alkalmából, Józsefváros önkormányzata 

posztumusz díszpolgári címet adományozott Iván Kovács Lászlónak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Kovács Lászlóhoz kapcsolódó anyagok:   

(a csatolt linkek, a hírlevél pdf formátumánál, a szövetség honlapjáról érhetők el!) 

 

Rubicon cikk: Galambos István: Iván Kovács László a Corvin közi felkelők főparancsnoka:  

http://epa.oszk.hu/03100/03122/00015/pdf/EPA03122_rubicon_2016-10-11_026-039.pdf 

Könyvek:  

Eörsi László- Filep Tibor: „Jogot akartam mindenkinek.” Iván Kovács László emlékkönyv. 

Gold Book. 2007. 

Eörsi László: Corvinisták 1956. 56-os Intézet 2001.  

Videók: 

In memoriam Iván Kovács László. Dokumentumfilm. Készítette: Filep Tibor. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHgETDgtq40 

Echo Tv 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=iSFCOVaxxms&t=2s) 

Iván Kovács László 1930-ban Debrecenben született. 1956. október 23-

án részt vett a rádió előtti tüntetésen majd puskához jutva a Kálvin téren 

és az Üllői úton részt vett a bevonuló szovjet csapatok elleni harcban. 

Október 25-én csatlakozott a Corvin közi fegyveresekhez, ahol már 

másnap őt tekintették parancsnoknak. Október 28-án fogadta Nagy Imre, 

akinek előadta a Corvin köziek követeléseit: biztosítsák az ország 

függetlenségét; tárgyalások eredményeképpen vonják ki a szovjet 

csapatokat Magyarország területéről; szüntessék meg az egypártrendszert; 

hozzanak létre nemzetőrséget a fegyveres felkelők bevonásával. 

November 4-én felvette a harcot a szovjet csapatokkal. 1957. március 12-

én tartóztatták le. Elsőfokon a Pest Megyei Bíróság Major népbírósági 

tanácsa szervezkedés vezetésének vádjával halálra ítélte 1957. augusztus 

22-én. Ezt a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc 

elnökletével 1957. december 27-én jogerőre emelte. 30-án kivégezték. 

 

http://epa.oszk.hu/03100/03122/00015/pdf/EPA03122_rubicon_2016-10-11_026-039.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GHgETDgtq40
https://www.youtube.com/watch?v=iSFCOVaxxms&t=2s

