
 

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS  

 

A Világszövetség elnöksége Iván Kovács László  

(1930-1957) a Corvin köz egykori parancsnoka 

(1956. október 25 - 1956. november 2.) Józsefváros 

posztumusz díszpolgára (2016) kivégzésének 65. 

évfordulójára emlékezve december 30-án (péntek) a 

Corvin közben lévő emléktáblájánál  csendes 

megemlékezés t  tartott .  A Világszövetség 

koszorúját Csigás Zoltán  elnök helyezte el.   Iván 

Kovács Lászlót „méltatlanul szorított ák háttérbe, 

aki győzelemre vezette a Corvin közi felkelőket!” 

(Fotó: Csigás Zoltán ).  

A Magyarságkutató Intézetben 2022. december 12 -én tartott Iván Kovács 

László emlékkonferenciáról készült videó ,  elérhető az alábbi l inken:  

https:/ /www.youtube.com/watch?v=ohXocUZP8hE  

 

MEGHÍVÓ  

 

Várjuk az érdeklődőket az Iván Kovács László Baráti Társaság  

összejövetelére. Az 1956-os MSZVSZ elnökség javaslata, klub keretén belül  

alakuljon meg az Iván Kovács László Baráti Társaság ,  amely a tervek szerint  

minden hónap utolsó szerdáján 15 órától 18 óráig tartana  bajtársi  

összejövetelt, amelynek helye 1051 Bp. Nádor utca 36. V. emelet 

tanácsterem.  Alakuló  klubnap: 2023. február 22. (szerda) 15 óra. 

Program: klubvezető megválasztása illetve kerekasztal  beszélgetés a 

kommunizmus áldozatairól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

 

 

Hírlevél  
III. évfolyam 1. szám 2023. január  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 

https://www.youtube.com/watch?v=ohXocUZP8hE


ÉVFORDULÓK  

2023. január 1 -én 200 éve  

született Petőfi Sándor  (1823-

1849)  költő, a Magyar Honvédség 

őrnagya, a Magyar Katonai 

Érdemrend III.  osztálya 

tulajdonosa.  

Ebből az alkalomból tiszteltettel 

köszöntjük Szűcs Béla Albert 

Petőfi-díjas újságírót ,  

választmányunk elnökét ,  aki tavaly ünnepelte újságírói  pályafutása 60. 

évfordulóját.  

45 éve  1978. január 6-án közel „33 évnyi távollét után tért vissza 

Magyarországra  a Szent Korona.  Elhelyezésének és őrzésének kérdését a 

Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. évi I. törvénye szabályozta újra,  

amely őrzési helyeként a Parlament épületét jelölte ki” így 2000. január 1 -óta 

a Kupolacsarnokban tekinthető meg.   

80 éve 1943. január 22-én  született Cseh Tamás  (1943-2009) Kossuth-

díjas zeneszerző, énekes, előadóművész, Józsefváros  első díszpolgára (2008). 

Bereményi Géza íróval  közös szerzeményük a Corvin köziek (1997) című dal,  

ami elérhető az alábbi linken:  

https:/ /www.youtube.com/watch?v=wHGZB0DSYJw  

200 éve  1823. január 22 -én fejezte be a Himnusz című költeményét 

Kölcsey Ferenc  (1790-1838) költő, amely Magyarország alaptörvénybe 

iktatott állami himnusza, 1989. január 22-e óta pedig a magyar kultúra napja.   

TAGDÍJ 2023   

Számlaszám  Budapest Bank: 10103173-46336100-01005007 

 

KEGYELET  

 

Életének 89. évében  elhunyt Béres Sándor  (1933-2022)  az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége karcagi szervezetének  elnöke.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wHGZB0DSYJw


Életének 74. évében  elhunyt Varga Dezső (1949 -2022)  az 1956-os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége mátészalkai szervezetének  elnöke. 

„Életével és munkásságával rengeteget tett szövetségünk méltó képviseletéért, 

a forradalom és szabadságharc hősei emlékének méltó ápolásáért!”  

 

Életének 77. évében  elhunyt dr. Duray Miklós  (1945-

2022) felvidéki magyar politikus, közíró, egyetemi tanár, 

a Világszövetség 56 -os Szabadságharcos Lovagkereszt 

(2005)  kitüntetés tulajdonosa.   

„Néha kétségeim vannak, de ha felidézem a 2002. április 

13-án,  a Kossuth téren felén forduló másfél millió 

szempárt, bizakodó vagyok, mert  56 általuk fog újra 

győzni- ezúttal  vértelenül és maradandóan”  

Duray Miklós: Mily sok október című írása (2002). Hazától a Nemzetig. 

Válogatott  cikkek, beszédek, elemzések, interj úk. (1990-2004).  

https:/ /duray.sk/  

 

SZAJDA SZILÁRD (1973 -2018) emlékére   

 

Idén 50 éves lenne Szajda Szilárd történész, aki  mint a Miniszterelnöki 

Hivatal Társadalmi és Parlamenti  Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezetője ,    

az 1956-os Emlékév Emlékbizottsága titkára ,  sokat tet t,  hogy 1956 50. 

évfordulóját (2006) méltó módón tudja az ország megünnepelni . 2002 és 2010 

között tagja volt a Szabadságharcosokért  Közalapítvány (Világszövetség 

együttműködő partnere) Felügyelő Bizo ttságának. A  Világszövetség Hűség a 

Hazához Érdemrend nagykeresztje  kitüntetéssel ismert el munkásságát. 

2018 tavaszán ,  45 éves korában ,  hosszan tartó  súlyos betegségben  hunyt el .    

 

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.  

Együttműködő partnerünk 

 

https://duray.sk/

