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M i n d e n  k e d v e s  H ö l g y n e k ,  b o l d o g  

h ö l g y n a p o t  k í v á n u n k !  

 
 
 
 
 
 

 

1848 SZELLEMÉBEN  

                                                               “A közös jó :  a szabadság” Petőfi  Sándor  

Tisztelt Világszövetségi Tagok! 

Tisztségviselők!  

Idén  175. alkalommal emlékezünk 

meg az 1848-as forradalomról és 

szabadságharcról. 200 éve született  

Petőfi Sándor (1823 -1849).  E jeles és 

kivételes évfordulók alkalmából 

kérünk minden Világszövetség tagot,  

tisztségviselőt, hogy vegyenek részt a 

településükön megrendezésre kerülő 

nemzeti ünnepen minél nagyobb 

létszámban!  

  

(Fontos!  Ha a tisztségviselők koszorút helyeznek el ,  akkor kérjük, hogy 

minden esetben szerepeljen a koszorú szalagján, hogy „1956 -os Magyar 

Szabadságharcosok Világszövetsége.”  A koszorú számláját utólagos  

elszámolással rendezzük. Számlán szerepelnie kell (!)  1956-os MSZVSZ 

1051. Bp. Nádor u. 36.  Adószám: 18159910-1-41).  

          

 

A kommunizmus áldozatai emléknapja (február 25.) 

alkalmából kegyelettel és tisztelettel emlékezünk a 

kivégzett,  a meghurcolt,  a testi leg és lelkil eg 

megnyomorított bajtársainkra .  



ELNÖKSÉGI ÜLÉS  

2023. február 7-én (kedd) a Világszövetség elnöksége megtartotta első rendes 

ülését,  amelyen értékelték a 2022 -es év  szakmai program ját,  gazdálkodását és 

kidolgozták a 2023 -as év szakmai programját és annak tervezett költségeit.   

 

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ SZABADEGYETEM  
 

dr. Szakály Sándor  Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Veritas 

Történetkutató Intézet főigazgatója hivatalában fogadta február 22 -én (szerda) 

Csigás Zoltánt  a Világszövetség elnökét .  Megegyezés született  az Iván Kovács 

László nevét viselő, 6 szemeszterből álló, ősszel induló szabadegyetem 

indításáról.      

 

IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ BARÁTI KÖR  

 

Az Iván Kovács László Baráti Kör február 22-én (szerda)  megtartotta alakuló 

klubnapját , amelyen a résztvevők megemlékeztek a k ommunizmus áldozatairól 

illetve elhelyezték a kegyelet virágai t  a Vértanúk terén található mártírok 

emlékműnél. A megemlékezésen részt vett dr. Petrasovits Anna  alelnök 

asszony és Csigás Zoltán elnök.   Legközelebbi klubnap: 2023. március 29-én 

16 órától  18 óráig  fog tartani.  Helyszín: Nádor utca 36. V. emeleti  

tanácsterem.  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   

 

TAGDÍJ 2023   

Köszönjük, hogy Szűcs Béla Albert  Petőfi-díjas újságíró, választmányunk és 

Komárom-Esztergom megyei elnökünk ,  precízen adminisztrálva, megküldte a 

központnak a megyei tagdíjat.   

Számlaszám  MKB Bank Nyrt: 10103173-46336100-01005007 

 

KRÓNIKA 

2023. Január 24 .  75 éves  lett Németh Miklós (1948 -)  a Minisztertanács ny. 

elnöke (1988.XI.24 -1990.V.22) a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetés 

tulajdonosa. Kormánya kezdte meg a 1945 és 1963 közötti politikai okokból 

elítéltek rehabili tálását (1989. évi XXXVI. Törvény (semmiségi) illetve 

részbeni anyagi kártalanítását.  Újraértékelte 1956 -ot (népfelkelés) ,  a 

törvénysértő perekben elítéltek megkövetése, megemlékezés 1989. június 16 -

án a Hősök terén az 56-os áldozatokról.      

   

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  

 

 


