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ELNÖKI TÁJÉKOZATÓ  
 

A jelenlegi elnökség 1 éve működik!  

 

Csigás Zoltán  elnök megköszönte az elnökség, a tagság és a szervezet 

vezetőinek a munkáját és támogatását,  amelyre a jövőben is támaszkodni  

kíván!  

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 

Augustus 29-én (hétfő) ülést tartott  a Világszövetség elnöksége .   

Napirend 

 

1. Szakmai program 

 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta (3 igen 0 nem 0 tartózkodás) a szakmai 

program első részének pénzügyi beszámolóját .   

 

Mivel az elnökség korábbi ülésén (június 21.) egyhangú döntés (4 igen 0 nem 

0 tartozódás) született arról, hogy a Yettel Magyarország Zrt.  (korábban 

Telenor Magyarország Zrt.) felé fennálló 330.355.- Ft  összegű tartozást a 

Világszövetségbe befizetett tagdíjból fizetjük ki (Kifizetve! A 

Szabadságharcosokért Közalapítvány  a Világszövetség támogatása terhére 

nem engedélyezte a kifizetést!)  ezért a negyedik negyed évben 

(szeptembertől -decemberig tartó időszak) korrekciót kell  végrehajtani a 

Világszövetség gazdálkodásában  így racionalizálni kell  bizonyos feladatokat 

és a világszövetség bizonyos szervezetinek a működését!  

A tartozás keletkezése a néhai elnök dr. Sántha Gábornak  adott rossz 

gazdasági tanácsból keletkezett, amely ügy rendezéséhez ügyvédi segítséget 

kellett  a Világszövetségnek  igénybe  venni.   

Hírlevél  
II. évfolyam 8. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 



2. Corvin köz  

Az elnökség megtárgyalta és úgy határozott (3 igen 0 nem 0 tartózkodás)  

hogy idén október 18 -án (kedd) 11 órakor tartjuk hagyományos Corvin közi  

Megemlékezésünket ,  a 2016-ban felavatott központi táblánál.  

 

 

SZOLNOK 

 

Augusztus 20-a az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából a 

szolnoki szervezet megemlékezést tartott .  A szervezet az ünnepség hangulatát  

a Petrőc Tibor (56-os felkelő, egykori szövetségi tagunk)  által a szövetség 

számára készített  és őrzött  Szent Korona másolatával emelte.   

 

A Világszövetség elnöksége Szerencsés Sándor  a Világszövetség Szolnok 

megyei szervezete elnökének meghívására, látogatást tesz  a szervezetnél 

szeptember 9-én (péntek).    

 

 

FELHÍVÁS  

 

Tisztelt Világszövetségi Tagok! Tisztségviselők!  

 

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

Corvin köz parancsnoka  kivégzésének 65. évfordulójára ,  az idén ősszel 

meghirdetjük az IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉKÉVET .  Az elnökség kéri,   

hogy a helyi szervezetek méltóképpen emlékezzenek meg Iván Kovács 

Lászlóról október 23 -án!  

 

 

Tisztelt Világszövetségi Tagok! Tisztségviselők!  
 

Hagyományos Corvin közi  megemlékezésünket  

idén október 18-án (kedd) 11 órakor tartjuk a 2016 -ban felavatott 

központi  (záró) táblánál.  

 

Kérjük a tagságot és a tisztségviselőket, hogy minél nagyobb 

számban jelenjenek meg a megemlékezésen!  

Meghívót küldünk!  

 
 



 

Tisztelt Világszövetségi Tagok! Tisztségviselők!  

 

Matthaeidesz Konrád  újságíró javaslatát az elnökség támogatva ,  kérjük a 

helyi  szervezeteink vezetőit , hogy településükön ahol 56 -os hősi  halott  

található forduljanak javaslattal az illetékesek felé (önkormányzat) az elhunyt  

személy posztumusz díszpolgári címben részesítése ügyében.  

Szűcs Béla Albert  Petőfi-díjas újságíró, a választmány- ,  és a Komárom -

Esztergom megyei szervezet elnöke Ács Lajos  (1938-1959)  egykori 

szabadságharcost, Komárom szülöttét  javasolta a város vezetőinek 

posztumusz díszpolgári címben  részesíteni . Ács Lajos emlékére a 

Világszövetség a Komáromi Jókai Mór G imnáziumban  avatott  táblát .     

 

A Világszövetség javaslatára 2016-ban Józsefváros Önkormányzata 

posztumusz díszpolgári címben részesítet te Iván Kovács Lászlót  (1930-1957) 

a Corvin köz parancsnokát és Máté Ferenc  (1935-2007) 56-os felkelő,  

nemzetőrt.     

 

KEGYELETI ALAPÍTVÁNY 

 

A Világszövetség által 1990 -ben alapított Igazolt Szabadságharcosok 

Kegyeleti Alapítvány  ügye rendeződött  az alapítvány működik.   

 

TAGDÍJ 

 

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

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

 

MUNKAREND 

A Világszövetség  augusztus 29-től (hétfő) a megszokott munkarendben 

működik.  Ügyintézés hétfő - szerda- csütörtök 10 -14-ig.      

 

KVÍZ  

 

Mikor alakult meg a Világszövetség?  

Kinek állí tott  először emléktáblát a Corvin közben a Világszövetség?  

Ki volt a Világszövetség első elnöke?  

 

 



A helyes válasz  beküldők közül könyvet sorsolunk ki .  

A helyes választ a t itkarsag@1956mszvsz.hu email címre várjuk október 10 -

ig.   

 

ESSZÉÍRÁS  

  

Hogyan élte át Ön - vagy a magyar társadalom - az 1956-os forradalom 

leverését?  

Bármilyen más témában  ami 56-hoz kapcsolódik várjuk az érdeklődök esszéit.  

Az esszéket a titkarsag@1956mszvsz.hu  email címre várjuk október 10 -ig.   

 

 

Budapest,  2022. augusztus 31.  

 

 

 

Csigás Zoltán elnök  

 

 

 

KEGYELET  

 

Életének 82. évében elhunyt Trencsényi László  (1940-2022) az 1956-os 

Magyarok Világszövetségének elnöke.   

Életének  95. évében  elhunyt Fekete Pál  (1927-2022) tanár, 1956 -ban a 

békéscsabai Forradalmi Tanács vezetője, életfogytiglanra ítélt ,  a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztese.  

Nyugodjanak békében!  
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Zoltán az 1956-os MSZVSZ elnöke.  
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