
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Polgármesteri elismerés 

 

Iván Kovács László plakett elismerésben részesült 

Cser-Palkovics András Székesfehérvár 

polgármestere a Világszövetség több éves, jelentős 

anyagi támogatásáért.  

Az elismerést Csigás Zoltán elnök és Schrötter 

Tibor alelnök adta április 8-án (péntek) 

polgármester úr hivatalában.  

  

BAJTÁRSI TALÁLKOZÓ 

 

Csigás Zoltán elnök és Schrötter Tibor alelnök április 8-án (péntek) bajtársi találkozón vett 

részt Székesfehérváron Sinka Jenő a Világszövetség Fejér-megyei elnöke meghívására. 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

Antall József (1932-1993) miniszterelnök 

(1990-1993) születésének 90. Évfordulója 

alkalmából koszorúzással egybekötött 

megemlékezésre került sor a Fiumei sírkertben.  

Világszövetségünket az eseményen Máté 

András a Felügyelő Bizottság elnöke 

képviselete. (Fotó: Máté András) 

 

Hírlevél  
II. évfolyam 5. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 



 

MINISZTERI LÁTOGATÁS 

A dr. Kocsis Máté a FIDESZ országgyűlési 

frakcióvezetője és dr. Sára Botond Budapest Főváros 

kormánymegbízottja meghívására Csigás Zoltán elnök 

április 23-án (szombat) Lajosmizsén a Fidesz józsefvárosi 

szervezete csapatösszetartó rendezvényen vett részt. Az 

esemény vendége volt dr. Varga Judit (képünkön) 

igazságügyi miniszter asszony.    

 

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 

 

AA nn yy áá kk   nn aa pp jj aa   aa ll kk aa ll mm áá bb óó ll   tt ii ss zz tt ee ll ee tt tt ee ll   
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

TÁMOGATÁS 

Köszönetemet szeretném kifejezni Arany Tibornénak Világszövetségünk tagjának, 

szervezetünk jelentős anyagi támogatásáért.  

(Arany Tibor (1933-2017) Világszövetségünk elnökségi tagja volt. Sírja a Fiumei nemzeti 

sírkert 56-osok parcellájában található. 56-os tevékenysége itt olvasható: 

http://www.magyarokanagyvilagban.hu/cikkek/elhunyt-arany-tibor-56-os-szabadsagharcos).    

PÁLYÁZAT 

Nemzeti  Kulturális Alap 

A Világszövetség pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a HUNEXPO területén 

létesítendő emlékmű megvalósítására, amely 1956-ban kivégzett fiataloknak állít emléket.  

 

http://www.magyarokanagyvilagban.hu/cikkek/elhunyt-arany-tibor-56-os-szabadsagharcos


 

Szabadságharcosokért Közalapítvány   

A Világszövetség elnöksége a 2022-es szervezeti működéhez szükséges pénzügyi pályázat 

tervezetet március 29-én (kedd) megtárgyalta, a végleges pályázatot elkészítette, és április 7-

én (csütörtök) benyújtotta a Szabadságharcosokért Közalapítványhoz. A közalapítvány 

kuratóriuma azt megtárgyalta és elfogadta.    

Készítő és felelős: az elnökség  

 

LÁMPÁS ÚJSÁG 

Világszövetségünk Lámpás kiadványa áprilistól elérhető a Fővárosi Szabó Ervin 

könyvtárban.  

Köszönetemet szeretném kifejezni Máté Andrásnak, hogy a lámpás újság 21 számának 

átadásával intézkedett, hogy Világszövetségünk kiadványa a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 

látogatói számára elérhetővé váljon. 

VIDÉKI SZERVEZETEK PÉNZÜGYEI 

TAGDÍJ  

 

Minden tagdíjat a Világszövetség központjába be kell fizetni .  

Minden szervezet hivatalos dokumentumon beszedi a tagdíjat és ennek 

megfelelően  gazdálkodik a pénzzel.  Ha 10 tagja van 10X2.000=20.000, - Ft-ot  

tud felhasználni .  

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

tegye meg! 

Számlaszámunk Budapest Bank: 10103173 -46336100-01005007 

 

KÖNYVELÉS  

 

„A szervezetek vezetői  nem könyvelők, ezért szeretnék egyszerűsíteni a  

vidéki szervezetek  

vezetőinek munkáját, a pénztárkönyv, bevételi és kiadási bizonylatok 

megszüntetésével.  

A számlakat a szervezetek vezetői folyamatosan küldjék fel a budapesti 

irodába. Fontos a  

számviteli szabályok betartása. A számlán szerepelni kell a következő 

adatoknak! 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 1051 

Budapest,  Nádor u. 36.  Adószám: 18159910 -1-41.  

 

 

 



RÉSZVÉT 

Szomorú szívvel tudatom, hogy folyó év március 30-án 88 éves korában elhunyt néhai Antall 

Józsefné született Fülep Klára (1934-2022) Világszövetségünk Hűség a Hazához Érdemrend 

nagykeresztje kitüntetés tulajdonosa (2005).   

Szomorú szívvel tudatom, hogy folyó év április 19-én Gincsai Miklós (1934.12.06.) 

Világszövetségünk tagja elhunyt.  

Nyugodjanak békében!  

 

 

Budapest, 2022. április 25.  

 

 

 

Csigás Zoltán  

elnök    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


