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CORVIN KÖZ  

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 66. évfordulój ára  a 

Világszövetség az 1990 óta 

hagyományos helyszínén a Corvin 

közben emlékezett  meg  október 18 -án 

(kedd). Az ünnepségen felidéztük a 65 

éve kivégzett Iván Kovács László  

(1930-1957) (fő)parancsnok (1956. 

október 25- 1956. november 2)  Corvin 

közi alakját valamint kitüntetések 

átadására került  sor.  Az eseményen megjelent 

Budapest V. kerület Belváros 

Önkormányzatának képviseletében Nagy Gergő  

önkormányzati képviselő, az oktatási bizottság 

elnöke. A belváros Világszövetségünk 

központja, lapjában először jelent meg 

tudósítás a Corvin közi ünnepségünkről!  

Részletes tudósítás a hamarosan megjelenő 

Lámpás  újság ünnepi számában. Az 

megemlékezésről szóló videó  megtekinthető  a 

Világszövetség honlapján :  

http://www.1956mszvsz.hu/    Elkészült  Iván 

Kovács László  emléktablója,  ami megtekinthető a Világszövetség 

tárgyalójában. (Fotó: Máté András)  

Hírlevél  
II. évfolyam 10. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 

http://www.1956mszvsz.hu/


FELVIDÉK  

 

„Magyarország Kassai 

Főkonzulátusa és az 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetsége  közösen tartott  

megemlékezést Szepsiben.”   

 

A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott  Németh 

Zsolt  országgyűlési képviselő (FIDESZ), az 

Országgyűlés Külügyi Bizottság elnöke.  

Az megemlékezésről szóló tudósítás videója 

megnézhető a híradó honlapján:  

https:/ /hirado.hu/video/2022/10/23/v4 -hirado-2022-

oktober-23/ 

Részletes tudósítás a hamarosan megjelenő Lámpás  

újság ünnepi számában.  

 

„A rimaszombati Református Oktatási 

Központ és a Szlovákiai  Református 

Keresztyén Egyház Kulturális és 

Közművelődési Központja az 1956-os 

Magyar Szabadságharcosok 

Világszövetségével  közösen emlékezett  

meg október 21-én az 1956 -os 

forradalomra és szabadságharcra. ”  

Az megem lékezésről szóló tudósítás 

elolvasható a Világszövetség 

honlapján: http://www.1956mszvsz.hu/  

 

 

FORRADALMI KUPA  

 

A Fidelitas VII.  kerületi szervezete az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 66. évfordulója 

alkalmából felkérte Csigás Zoltán t  a 

Világszövetség elnökét, hogy tartson megnyitó  

beszédet a Ludovika Arénában megrendezésére  

kerülő  jótékonysági amatőr kispályás labdarugó 

tornán  (október 22 -e,  szombat).  

https://hirado.hu/video/2022/10/23/v4-hirado-2022-oktober-23/
https://hirado.hu/video/2022/10/23/v4-hirado-2022-oktober-23/
http://www.1956mszvsz.hu/


A Világszövetség fontos céljának tartja Iván 

Kovács László  (1930-1957) emlékének 

ápolását , ezért Csigás Zoltán  ünnepi 

beszédében felidézte, hogy: ”Iván Kovács 

László iskolás évei alatt kezdett sportolni,  

tehetséges futballistának tartották.  Először a 

Dunakeszi Vasutas csapatában  játszott, majd 

átigazolt Gödre ahova a család 1952-ben 

költözött.” A beszédet követően átadta a 

torna szervezőinek az Iván Kovács László 

arcképével díszítet t  győztes csapatnak járó 

emléklapokat, majd rövid megbeszélést  

folytatott Illés Boglárka  országgyűlési képviselővel (FIDESZ)  a Fidelitas 

országos elnökével. A tornán mintegy 400 ezer forint gyűlt  össze a háború 

sújtotta  kárpátaljai gyerekek számára.   

 

LÁTOGATÁS  

 

Constantinovits Milán  a Mandiner 

újságírója, a Mathias Corvinus Collegium 

(MCC) szakmai főigazgató -helyettese tett  

látogatást a Világszövetség központjában 

november 3-án (csütörtök)  ahol 

megbeszélést folyatott Csigás Zoltán  elnök 

úrral .   

A fotó hátterében Kormos Zoltán  (1933-

1956) emléktablója látható (m e g t e k i n t h e t ő  

a  V i l á g s z ö v e t s é g  tárgyalójában),  aki  

1956-ban a Corvin közben lévő ágyút 

kezelte, november 7-én hősi halált halt és 

akit  a Világszövetség az idei októberi  

megemlékezésen posztumusz kitüntetésben 

részesítet t ,  amelyet rokona Constantinovits Milán  vett át . Részletes tudósítás 

a hamarosan megjelenő Lámpás  újság ünnepi számában. (Fotó: Máté András)  

 

 

NOVEMBER 4  

 

Csigás Zoltán  elnök 

és Schrötter Tibor  

alelnök a Kisfogház 

emlékhelyen és a 

301-es parcellában 

rótta le kegyeletét 

Iván Kovács László  
(1930-1957) előtt 

november 4-én 

(péntek) a 

forradalom és  

szabadságharc 



leverésének 66. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő gyásznapon. 

(Fotó: Máté András)   

 

 

 

LENGYEL FÜGGETELNSÉG  NAPJA 

 

November 11-e a lengyel függetlenség napja. 

Az első lengyel gép 1956. október 28-án 

Poznanból érkezett Budapestre 

vérszállítmánnyal. Az ELTE -n tanuló lengyel 

diákokat az akkori lengyel nagykövet 

felszólította, hogy térjenek haza! „A 

forradalmat közös ügyünknek tartjuk a  

magyarokkal és nem hagyhatjuk magukra 

magyar barátainkat!”  válaszolták a lengyel 

diákok,  akik közül többen az ELTE 

nemeztőrségében teljesítettek szolgálatot és 

csak november végén hagyták el  

Magyarországot.   

Tisztelettel  és hálával gondolunk mindazon 

lengyelekre, akik cselekvő módon vettek részt  

1956-os forradalmunk és 

szabadságharcunkban, vért adtak vagy aktív 

módon fejezték ki szolidaritásukat a magyarok nemzeti felkelésével!  

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnöksége és tagsága.  

  

KEGYELET  

 

Életének 83 .  évében elhunyt  Kutas György  (Pilisvörösvár, 1940.01.12 -

2022.11.13) az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége tagja.  

 

Életének 98 .  évében elhunyt  dr. Pákh Tibor  (1922-2022) jogász, műszaki 

fordító, 56-os elítélt ,  a demokratikus ellenzék ellenzéki tüntetéseinek állandó 

résztvevője (1988. március 15, 1988. október 23.) a Magyar Érdemrend 

Tisztikeresztese (2013).    

Nyugodjon 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.  

E számunk megjelenését támogatta: 

Budapest Főváros V. kerület 

                Belváros-Lipótváros Önkormányzata 
 

Lengyel egyetemisták díszőrsége 

a varsói Magyar Kulturális 

Intézet előtt. 1956. október. 

 
 


