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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 
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Meghívó könyvbemutatóra  

A Világszövetség elnöksége tisztelettel meghívja Önt folyó év 

december 13-án (hétfő) 13 órára a Nádor utca 36 V. emeleti 

tanácsterembe  ahol bemutatásra kerül SSzzűűccss   BBéé llaa   AAllbbeerrttnneekk a 

VVii lláággsszzöövveettsséégg   vváá llaasszzttmmáánnyyaa   ee llnnöökkéénneekk „Marcali-Nagykanizsa. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc 13 dicső napja ” című könyve, 

amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója 

tiszteletére  jelent meg. A könyvet bemutat ja Matthaeidesz Konrád  

újságíró.  Kérjük , hogy ha részt kíván venni az eseményen,  akkor 

arra december 10-ig (péntek)  regisztráljon  (e-mailen: 

titkarsag@1956mszvsz.hu vagy telefon 269-1340 (hétfő -kedd-szerda 

9-14 óráig).  Védettségi igazolvány és szájmaszk viselése kötelező!  

Minden érdeklődött szeretettel várunk!  

 

FONTOS FELHÍVÁS!  

Tisztelt budapesti Szövetségi Tagok! Kedves Bajtársak!  

Az elnökség kéri, hogy a budapesti szerveze t megalakítása 

érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szövetség elérhetőségein a 

központtal! (e-mail cím: titkarsag@1956mszvsz.hu vagy 

telefonon 269-1340 (hétfő-kedd-szerda 9-14 óráig).   

Bajtársi  üdvözlettel:  

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 

FONTOS FELHÍVÁS!  

Tisztelt Szövetségi Tagok! Kedves Bajtársak!  

Kérjük, hogy a tagnyilvántartási lapokat december 10 -ig 

(péntek) küldje vissza, aki még nem tette meg! A kitöltött 

tagnyilvántartási lap alapján fogjuk  a tagsági igazolványokat 

kiállítani! Köszönjük, aki megerősítette a szövetségi tagságát!  
Kérjük, hogy aki a 2021-es tagdíját  még nem rendezte, az tegye meg!  

Bajtársi üdvözlettel:  

1956-os MSZVSZ elnöksége  

 

 

 

 

 

Együttműködő 
partnerünk  

 
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 • Írja és 

szerkeszti: Máté András • Megjelenik 

időszakosan, 6 oldal terjedelemben, 400 

példányban.  Felelős kiadó: Csigás Zoltán, 

az 1956-os MSZVSZ elnöke. 
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Elnöki köszönetnyilvánítás  

Tisztelt Szövetségi Tagok! Kedves Bajtársak!  

Kérem, fogadják köszönetemet  mindazok, akik személyes jelenlétükkel 

megtisztelték  az 1956-os forradalom és szabadságharc 65.  és a szabad 

Magyarország 30. évfordulója tiszteletére  rendezett ünnepi 

megemlékezésünket a Corvin filmpalotában .   

(A megemlékezésről szóló tudósítás elérhető innen: 

http://www.1956mszvsz.hu/ahol -hosoket-nem-felejtik-mindig-lesznek-ujak-0) 

Tisztelettel:   

 

 

 

 

Csigás Zoltán  

1956-os MSZVSZ elnöke  

 

Szeretném köszönetemet kifejezni Máté Ferencné és családja  részére, 

hogy a Fiumei úti nemzeti sírkert 21-es és 57-es parcellái feldíszítésével 

méltó környezetben emlékezhetünk meg az 1956 -os forradalom és 

szabadságharc 65.  és a szabad Magyarország 30. évfordulójára,  

bajtársainkra és elesett hőseinkre!   

Tisztelettel:   

 

 

 

Csigás Zoltán  

1956-os MSZVSZ elnöke  

 
Gyász  

 

A Világszövetség az alábbi bajtársakat vesztette el  

és gyászolja 2021-ben: 

 

Dénes János (1930) ,  Gyulovits Gyula (1951) , 

Kaczander Károly (1934) ,  Kasó Antal Tibor (1925) ,  

Kazai József (1938) ,  Láposi Istvánné (1936) ,  Lenner 

Istvánné (1926) ,  Pálizs József (1938) ,  Sándorffy 

Ottó (1931) ,  Szirmai Józsefné (1930) .  Emléküket 

megőrizzük ! Nyugodjanak békében!  

 

 

http://www.1956mszvsz.hu/ahol-hosoket-nem-felejtik-mindig-lesznek-ujak-0
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Iván Kovács László megemlékezés  

A Világszövetség elnöksége Iván Kovács László  

(1930-1957) a Corvin köz egykori  parancsnoka 

kivégzésének évfordulójára (december 30) emlékezve 

folyó év december 29 -én (szerda) 10 órakor a Corvin 

közben lévő emléktáblájához  csendes megemlékezésre 

hívja a szövetség tagjait .  Kérjük, hogy aki részt kíván 

venni a megemlékezésen, az regisztráljon a szövetség 

központi e-mail címén titkarsag@1956mszvsz.hu vagy 

telefonszámán 269 -1340 (hétfő-kedd-szerda 9-14 

óráig). Minden kedves megemlékező bajtársunkat és 

szövetségi tagunkat szeretettel várunk!  

 

POSTALÁDÁNKBÓL  

 

A Lámpás újság ünnepi számát (2021. október) megköszönve a 

Világszövetség vezetőségének és tagságának „további sok sikert és jó 

egészséget kíván dr. Kövér László  az Országgyűlés elnöke .  Budapest,  2021.  

október 23.”  

 

„Azt, hogy múltunk eseményeit hitelesen és befogadhatóan  adjuk át a 

következő generációknak, elengedhetetlen ahhoz, hogy erős nemzettudatú 

nemzedéket neveljünk. Ebben nagyon fontos és pótolhatatlan munkát végez az 

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége.  Köszönöm, hogy 

október folyamán  megemlékezésre méltó környezetet teremtettek a Fiumei úti  

sírkertben lévő 21 -es és 57-es parcellában nyugvó  56-os mártírok és 

résztvevők sírjainak feldíszítése által. Bízom benne, hogy közös törekvéseink 

a jövőben is számos közös munkát eredményeznek majd .  Budapest,  2021. 

november 12. Tisztelettel: Móczár Gábor  főigazgató Nemzeti Örökség 

Intézete (NÖRI).           

 

Tudósítás  

 

 

Október 20.  A világszövetség elnöksége  az Országgyűlés Hivatala, a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB),  

és a VERITAS Történetkutató Intézet szervezésében „1956-ról hatvanöt 

esztendő után”  című konferencián  vett részt ,  az Országház Főrendházi 

üléstermében ,  ahol Kövér László  az Országgyűlés elnöke köszönetet mondott  

mindenkinek „aki élteti 56 emlékét!”  

 

 

 

mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu
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Földváryné Kiss Réka  (elnök, NEB) „A forradalom vidéken”  című 

előadásából megtudhattuk, hogy Henry Kissinger  (1923-) amerikai 

külügyminiszter (1973 -1977) Diplomácia (1994) című könyvében külön 

fejezetet szentelt 1956-nak (22. Fejezet: Magyarország: felfordulás a 

birodalomban. 540-558. oldal) ,  hogy habár 1956 nyarán Bács -Kiskun-

megyében élelmiszer hiány volt, a felkelés hírére ez a megye volt az első aki 

élelmiszert küldött  a harcoló fővárosba, illetve jogász nemzet lévén a 

rendpártiság, a törvényesség uralta az országot a felkelés napjaiban.  

 

November 1.  Halottak napja alkalmából ,  az elnökség elhelyezte a 

megemlékezés koszorúját 1956-ban a Corvin közhöz tartozó Práter utcai  

iskola falán lévő emléktáblánál illetve a 301 -es parcellában a megtorlás során 

kivégzett Corvin közi felkelők sírjain: Dobi Károly (1931-1959), Fáncsik 

György (1933 -1960), Havrilla Béláne Sticker Katalin (1932 -1959),  Huzzián 

István (1924-1959),  Iván Kovács László (1930 -1957),  Kóté Sörös József 

(1927-1959), Renner Péte r (1933-1958),  Tóth József (1927 -1959),Tóth Tibor 

(1937-1959).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 4.  

„A Szabadságharcosokért  Közalapítvány az 1956 -os szabadságharc után 

kivégzett áldozatok emlékére  a Kisfogház Emlékhelyen (Fővárosi Bv., és 

Börtön) megemlékezést  tartott  az 56-os szervezetekkel karöltve.   

Világszövetségünk e lnöksége az emlékfalnál főhajtással tisztelgett a terror 

áldozatává vált  hősök  előtt.”   
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„A nemzeti  gyásznap alkalmából a Budapest,  

XVIII.  ker. Hargita téren lévő 56 -os 

emlékműnél Világszövetségünk valamint a 

Védett Társadalom Alapítvány, és a Vasvári  

Pál Egyesület  közös rendezésében 

megemlékezett a harcokban elesett hősökre,  

valamint a civil áldozatokra.  Az emlékművet 

közel 10 évvel ezelőtt a Terror Háza és a 

XVIII. ,  ker. Önkormányzat állít tatta.  A bazalt 

kockákra 2354 áldozat neve  lett felvésve  (akik 

közül 59 kerületi  lakos  volt), hogy örök 

mementó legyen  minden időkre.  Ünnepi 

beszédet mondott Dr. Lomnici Zoltán, Világszövetségünk tiszteletbeli elnöke.  

Katonai  tiszteletadás mellett, állami vezető tisztségviselők nevében kerültek 

elhelyezésre a megemlékezés koszorúi,  és az ünnepségen  résztvevő lakósság 

virágai.”  (1956. november 4-én a Fröhling pékségnél sorban állókba  egy 

szovjet tank sortüzet zúdított ,  amelynek következtében 21 ember lelte halálát.  

A legfiatalabb 13 a legidősebb 81 éves volt ).  

 

  

November 8.  A Fiumei úti nemzeti sírkert  

21-es parcellájában nyugvó Szeles Erika 

(1941-1956)  síremlékét halálának 65. 

évfordulója alkalmából  a Nemzeti  

Örökség Intézete (NÖRI)  felújította és 

emléktáblát  helyezett el  azon. Az 

elnökség, a  NÖRI meghívására csendes 

megemlékezés keretében vett részt a 

síremlék  ünnepélyes avatásán.  

(Szeles Erika  Kornélia  Budapesten, 

Józsefvárosban a Bezerédi utca 11. szám 

alatt él t édesanyjával. A lakóhelyétől nem 

messze a mai II.  János Pál pápa téri Deák 

Diák általános iskolába járt .  A 

Világszövetség 2019. november 7 -én 

avatta fel emléktábláját az iskolában .  Az 

56-os felkelés során vöröskeresztes 

mentőápoló volt . 1956. november 7-én a 

Blaha Lujza tér környékén egy felkelő 

társa mentése közben kapott  halálos 

lövést.  Józsefvárosban ,  az Erkel Színház 

előtt i tér 2021. október 23 -a óta őrzi a 

nevét.  Sírkert fotók: Máté András ) 

 


