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VILÁGBAJNOKI LÁTOGATÁS  

 

Jónyer István  négyszeres világbajnok 

asztaliteniszező  tett  látogatást a Világszövetség 

központjában ahol megbeszélést  folyatott Csigás 

Zoltán  elnökkel Iván Kovács László (1930 -1957)   

nevét viselő sportrendezvény megszervezése 

ügyében.   

Megjelent a Hír8 interjúja Jónyer Istvánnal ami i tt  

érhető el:  

https:/ /www.facebook.com/105140281027554/post

s/566034178271493/  

Fotó: Máté András.  

 

 

 

 

SZÜLETÉSNAP  

 

Születésének 89. évfordulója alkalmából 

köszöntötte a Világszövetség  elnöksége Schrötter 

Tibor  (1933.05.17-) alelnök urat (kép baloldalán), 

akinek ebből az alkalomból Csigás Zoltán 

átnyújtotta a szövetség legmagasabb elismerését  az 

Iván Kovács László (1930 -1957)  Érdemrendet  (2.  

sorszám) valamint az elnökség születésnapi 

jókívánságait  tartalmazó díszoklevelet.  

További hosszú és boldog 56 -os életutat kívánunk!  

Fotó: Máté András.  

 

 

 

TÖRTÉNERLMI KÁVÉHÁZ  

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) május 12 -én 

(csütörtök) Marschal Adrienn  tartott  előadást,  aminek címe „Elítéltek 

szénbányákban. Táborok Magyarországon 1953 után.”  

Hírlevél  
II. évfolyam 6. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 

https://www.facebook.com/105140281027554/posts/566034178271493/
https://www.facebook.com/105140281027554/posts/566034178271493/


Az eseményen a Világszövetséget Schrötter Tibor  alelnök úr képviselete,  aki  

maga is megjárta a  bányákat (Kisgyón, Oroszlány, Ajkacsinger) így személyes 

élményeit  megosztva emelete az előadás színvonalát.    

Schrötter Tibor alelnök úr visszaemlékezése a korszakra itt  hallgatható meg:    

https://www.youtube.com/watch?v=gcX2LDeXdLY&t=4580s  

 

HONVÉDELEM NAPJA  

 

Május 21-e a Magyar Honvédelem Napja  alkalmából koszorúzási ünnepséget 

szervezett a Honvédelmi Minisztérium a Dísz téren található Honvéd -

szobornál. A Világszövetség koszorúját dr. Petrasovits Anna  alelnök asszony 

helyezte el.        

 

HŐSÖK NAPJA  

 

A hősök napja (május utolsó vasárnapja) alkalmából koszorúzással  

egybekötött megemlékezésre került sor a Honvédelmi Minisztérium 

szervezésében a Hősök  terén .  A Világszövetséget Csigás Zoltán  elnök úr 

képviselete.  

  

DÍJKIOSZTÁS  

 

A magyar kultúra napja alkalmából  kiírt művelődéstörténeti vetélkedő 

résztvevőit  díjazta az elnökség. Az újpesti  Bajza József általános iskola 

tanulói (Czinege Kira ,  Magyar Alexa  és Tschepen Antónia) prezentációt  

készítettek az eseményre,  amiért oklevélben ,  Vági Nóra  tanuló  pedig 

különdíjban részesült  a Világszövetségtől.  Az okleveleket  Csigás Zoltán  

elnök  és Vennes Aranka  a Lámpás szerkesztője adta át.  Az  átadó ünnepségen 

verset mondott Takács Bence Ervin  előadóművész, műsorvezető.   

 

TRIANON 

A nemzeti összetartozás napja (június 4 ) alkalmából Csigás Zoltán  elnök a 

Fidesz VIII.  kerületi szervezete meghívására elhelyezte a megemlékezés 

virágait a Szabó Ervin téren található Magyar Igazság kútnál.      

 

MEGHÍVÓ  

56-os Klub 

A Világszövetség folyó év június 9-én (csütörtök) 15 órakor  megtartja első 

56-os klub rendezvényét  amelyen Schrötter Tibor  alelnök úr fog beszámolni 

amerikai élményeiről . Minden érdeklődőt  szeretettel várunk!     

 

Koszorúzás Corvin köz  

A Világszövetség elnöksége Nagy Imre és társai kivégzésének 64. évfordulója 

alkalmából  folyó év június 15-én (szerda) 10 órakor  csendes megemlékezést 

tart a Corvin közben. Koszorú elhelyezésére kerül sor a 60. évfordulón 

felavatott  (záró) emléktáblánál i lletve Iván Kovács László (1930 -1957) 

táblájánál.    

https://www.youtube.com/watch?v=gcX2LDeXdLY&t=4580s


ELNÖKI TÁJÉKOZATÓ  
 

Elnökségi ülés 

 

Május 17-én (kedd) ülést tartott a Világszövetség elnöksége,  amelyen 

határozat született arról, hogy 2022. szeptember kezdettel meghirdetjük  az 

„Iván Kovács László emlékévet” .  Az elnökség elhelyezte a tárgyalóban Iván 

Kovács László  fényképét,  díszpolgári oklevelének  másolatát  illetve 

beszerzésre került  a róla szóló könyv is (Eörsi  László -Filep Tibor:  Jogot 

akartam mindenkinek).  

 

Felhívás  

 

Tisztelt Világszövetségi Tagok! Tisztségviselők!  

Tekintettel arra, hogy idén emlékezünk Iván Kovács László  (1930-1957) a 

Corvin köz parancsnoka  kivégzésének 65. évfordulójáról arra kérek 

mindenkit, hogy minél szélesebb körben terjessze Iván Kovács László 

emlékét,  amelyhez a központ minden segítséget  (életrajz)  meg ad.  

 

Köszönetnyilvánítás  

Szeretném köszönetemet kifejezni Czakó  Ignácnak  a választmány és az ácsi  

szervezet tagjának a szervezetnek nyújtott jelentős anyagi támogatásáért!  

 

Pályázat 

Belváros-Lipótváros V. kerületi önkormányzata civil pályázatán 150.000 Ft-

ot nyert a Világszövetség céltámogatásként.  A pályázatot Máté András  FB 

elnök készítette.   

 

Kegyeleti Alapítvány 

 

Rendeződik idén a Világszövetség Igazolt Szabadságharcosok Kegyeleti Alapítvány ügye.   

 

Tagdíj 

Tisztelt Bajtársak! Kérjük ,  hogy aki a 2022-es tagdíját még nem rendezte, az 

tegye meg! Számlaszámunk Budapest Bank: 10103173 -46336100-01005007 

 

Nyári szünet 

2022. július 4-től  (hétfő) augusztus 20-ig (szombat) csak  minden héten 

kedden 10 órától 13 óráig ügyelettel dolgoznak munkatársaink a 

Világszövetségben.      Kellemes nyarat kívánunk!  

Budapest,  2022. június   

 

 

Csigás Zoltán elnök  



 

KEGYELET  

 

Halálának 15. évfordulója alkalmából elhelyeztük a 

kegyeleti virágait  Máté Ferenc  (1935-2007) sírjánál 

a Fiumei úti  nemzeti  sírkertben. Máté Ferenc 1956 -

ban a Corvin közhöz tartozó Práter utcai iskolában 

lévő csoport tagja volt . Nemzetőr,  részt vett a 

harcokban, november 4-én megsebesült. 5 év 4 

hónapot ült.  Nagy Imre Érdemrend (2006) és 

Józsefváros díszpolgára posztumusz (2016) 

elismerésben részesült.  

 

 

Elhunyt Pénzes József (1942 -2022. ápr ilis 28.)  az 

56-os Szövetség XVII.  kerületi  elnöke, a szövetség 

zászlóőre  (képünkön baloldalt) .  56-os Emlékérem, 

Magyar Érdemkereszt bronz fokozata és 

Honvédelért Kitüntető Cím III.  osztálya tulajdonosa 

volt.  Pénzes József számos alkalommal volt  jelen a 

Világszövetség rendezvényein.     

 

 

Május 31  –én (kedd) az Új -köztemető 300-as 

parcellájában utolsó útjára kísérték a 93 éves 

korában Franciaországban elhunyt Sujánszky Jenő t 

(1929-2022) aki "A franciaországi Magyar 

Szabadságharcosok Szövetségének alapítója,  

főtitkára, majd elnöke, később a Szabadságharcosok 

Világszövetségének alelnöke  volt .  1972-től több 

mint három évtizeden át szervezett október 23 -ai  

megemlékezéseket a francia belügyminisztérium  

engedélyével a párizsi Diadalívnél,  az ismeretlen 

katona sírjánál."  A temetésen a Világszövetséget 

Csigás Zoltán elnök, dr. Petrasovits Anna a lelnök 

és  Schrötter Tibor alelnök képviselte.    
 

 

Nyugodjanak békében!  
 

 

Kiadó: 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. 1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. • Email: 

titkarsag@1956mszvsz.hu • Web: www.1956mszvsz.hu • Szerkesztő: Máté András • Felelős kiadó: Csigás 

Zoltán az 1956-os MSZVSZ elnöke. 

 

 


