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POSTALÁDÁNKBÓL  

 

 

„Tisztelt  Elnök Úr!  

 

Az elmúlt tizenkét év tapasztalatával a hátunk 

mögött  tudjuk, hogy egy ilyen arányú 

történelmi jelentőségű győzelem ezzel arányos 

felelősséggel is jár, ezért kormányom tagjaival  

együtt azon leszek, hogy megszolgáljam ezt az 

egész Európában példa nélküli  ór iási bizalmat.   

A Jóisten mindannyiunk fölött , Magyarország 

mindenek előtt!  

 

Budapest,  2022. június 8.   

 

Tisztelettel:   

 

Orbán Viktor 

Magyarország miniszterelnöke”  

 

 

 

LÁTOGATÁS  

 

 

Dr. Marossy Endre  hadtörténész tett látogatást  

a Világszövetség központjában június 14 -én 

(kedd) ahol megbeszélést folyatott Csigás 

Zoltán  elnök úrral  az Iván Kovács László 

(1930-1957)  emlékév  (2022) szervezése 

ügyében.  

 

 

Hírlevél  
II. évfolyam 7. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 



Ebből az alkalomból Marossy úr átnyújtotta a  Világszövetség számára 

dedikált „1956 hagyd örökül fiadnak” című kötetét .   

Fotó: Máté András  

Dr. Marossy Endre: 

https:/ /marossyendre.5mp.eu/web.php?a=marossyendre  

Beszélő kövek:  

https:/ /www.youtube.com/watch?v=9_HoBSHUHqo&t=2506s  

 

 

56-OS KLUB 

 

A Világszövetség június 9 -én  (csütörtök) megtartotta első 56-os klub 

rendezvényét  amelyen Schrötter Tibor  alelnök úr számolt be amerikai  

körútjáról és élményeiről.   

 

Várjuk a meghívandó személyekre ,  illetve előadási témákra a tagság 

javaslatait a titkarsag@1956mszvsz.hu e-mail címre.   

 

JÚNIUS 16.  

 

Koszorúzás Corvin köz  

 

A Világszövetség elnöksége Nagy Imre és 

társai valamint az 56 -os vértanúkra 

emlékezve június 15-én (szerda) csendes 

megemlékezést tartott a Corvin közben.  

dr. Petrasovits Anna  alelnök asszony, 

Balázs István  és Szilágyi Sándor 

szövetségi tagok koszorú t  helyeztek el  a 

60. évfordulón felavatott  emléktáblánál 

valamint a kegyelet  virágai t  Iván Kovács 

László (1930-1957),  és Balázs Ferenc  

(1933-1957)  táblájánál .   

 

 

 

 

 

https://marossyendre.5mp.eu/web.php?a=marossyendre
https://www.youtube.com/watch?v=9_HoBSHUHqo&t=2506s
mailto:titkarsag@1956mszvsz.hu


Koszorúzás Nagy Imre szobor 

 

Nagy Imre (1896-1958) és társai (Gimes Miklós újságíró (1917 -1958), 

Maléter Pál honvéd tábornok (1917 -1958) kivégzésének 64. évfordulója 

alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor a Jászai  

Mari téren  található Nagy Imre szobornál június 16 -án délelőtt.  A 

Világszövetséget Csigás Zoltán  elnök úr képviselte.  

 

KARCAG  

 

A Világszövetség elnöksége  Béres Sándornak, a Világszövetség karcagi 

szervezete elnökének  meghívására, látogatást tett  június 25 -én (szombat) 

Karcagon, ahol megismerkedett a helyi szervezettel és részt vett a 

birkapörkölt  fesztiválon.   

 

 

ELNÖKI TÁJÉKOZATÓ  
 

Elnökségi ülés 

 

Június 21-én (kedd) ülést tartott a Világszövetség elnöksége .   

Az ülésen egyhangú döntés  (4 igen 0 nem 0 tartozódás) született arról , 

hogy a Yettel Magyarország Zrt.  (korábban Telenor Magyarország  Zrt.) felé  

fennálló   330.355.- Ft  összegű tartozás kifizetésre kerüljön. „A tartozás 

keletkezése a néhai elnök és gazdasági alelnök mulasztásából keletkezett,  

amely rendezéséhez ügyvédi segítséget vett a szövetség igénybe. ”     

Az elnökségi ülésre Sinka Jenő  Fejér-megyei elnök is meghívást  

kapott, aki beszámolt a székesfehérvári  56 -os emléktábla ügyéről valamint 

megemlékezett június 19 -ről.   

Az elnökség június 19 -e,  a független  Magyarország napja alkalmából ,  

(az utolsó szovjet katona távozása 1991-ben) tisztelettel és hálával gondol  

mindazon honfitársainkra, akik cselekvő módon vettek részt 1956 -os 

szabadságharcunkban, illetve életüket áldozták Magyarország  

függetlenségéért , szabadságáért,  a nemzet boldogulásáért!  

 

 

 

 



Felhívás  

 

Tisztelt Világszövetségi Tagok! Tisztségviselők!  

 

Tekintettel arra, hogy idén emlékezünk Iván Kovács László  (1930-1957) a 

Corvin köz parancsnoka  kivégzésének 65. évfordulójára ,  az idén ősszel 

meghirdetjük az IVÁN KOVÁCS LÁSZLÓ EMLÉKÉVET ,  amelynek 

szervezésébe és lebonyolításába kérjük az önkéntesek jelentkezését .  Terveink 

között szerepel  sportrendezvény illetve középiskolai vetélkedő szervezése.  

 

Tagdíj 

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

tegye meg! Számlaszámunk Budapest Bank: 10103173 -46336100-01005007 

 

Nyári szünet 

2022. július 4-től (hétfő) augusztus 20-ig (szombat) csak  minden héten 

szerdán  10 órától 13 óráig ügyelettel  dolgoznak munkatársaink a 

Világszövetségben.      Kellemes nyarat kívánunk!  

Budapest,  2022. július 1.   

 

 

Csigás Zoltán elnök  

 

 

KEGYELET  

 

Életének 82. évében elhunyt Krázi Csaba Ferenc (1940-2022) 

Világszövetségünk XVIII.  kerületi szervezetének  tagja ,  a Hűség a Hazához 

Érdemrend kiskeresztje és ezüst fokozatú lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.  

     

Életének 88. évében elhunyt dr. Debreczeni László  (1934-2022) orvos,  a  

pécsi  56-os diákparlament vezetője, a Nagy Imre Érdemrend  és a Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa.     

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.  

E szám megjelenését támogatta: 

Budapest Főváros V. kerület 

                Belváros-Lipótváros Önkormányzata 
 


