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MM ee gg hh íí vv óó   
 

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége  
elnöksége  

 
t isztelettel meghívja Önt  

 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 6 6. évfordulója alkalmából  

a Corvin közben tartandó ünnepi rendezvényére.     
 

Az ünnepi megemlékezés  
helye és ideje :   

Corvin köz 2022. október 18. (kedd) 14 óra (!)  
a 2016-ban felavatott központi (záró) 56 -os táblánál .  

 
Az esemény háziasszonya: dr.  Petrasovits Anna  alelnök asszony  

 
Program 
Himnusz  

Megjelenteket  köszönti Csigás Zoltán  az 1956-os MSZVSZ elnöke 
Ünnepi beszédet mond Dr. Lomnici  Zoltán  

az Emberi Méltóság Tanácsa  elnöke   
az 1956-os MSZVSZ tiszteletbeli  elnöke  

Szavalat  
Bátki Fazekas Zoltán  

operaénekes, költő, dalszerző   
Kitüntetések átadása  
Koszorúk elhelyezése  

Szózat  
 

Részvétel i - ,  i l letve koszorúzási  szándékát  kérjük  
előzetesen 2022.  október 12. ( szerda) 10 óráig  ( ! )  

je lezze  a szövetség következő elérhetőségein:  
1956-os  MSZVSZ központi  e -mail címén: t itkarsag@1956mszvsz.hu  

vagy te lefonszámán: 269 -1340 (hétfő -  kedd-szerda 9-14 óráig!)  

Hírlevél  
II. évfolyam 9. szám  

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” 



Kérjük a tagságot és a tisztségviselőket, hogy minél nagyobb számban 

jelenjenek meg a megemlékezésen!  
 

 

SZOLNOK 

 

Szerencsés Sándor  a Világszövetség 

Szolnok megyei szervezete elnökének 

meghívására,  dr. Petrasovits Anna  a 

Világszövetség alelnöke, az 

elnökséget képviselve,  látogatást tett  

a szervezetnél szeptember 9 -én 

(péntek). A bajtársi  találkozón részt 

vett  dr. Kállai  Mária országgyűlési  képviselő is .  dr.  Petrasovits Anna  

alelnök asszony a meghívást megköszönve további eredményes munkát kíván 

a szervezetnek az elnökség nevében is!   

 

Fotó: Czakó Ignác.  A képen  (balról jobbra) dr. Kállai  Mária, Szerencsés 

Sándor, dr.  Petrasovits Anna.   

 

 

KEGYELET  

 

Életének 85. évében elhunyt Wittner Mária (1937-2022) aki 1956-ban a 

Vajdahunyad utcai csoport tagja, halálraítélt,  volt országgyűlési képviselő 

(FIDESZ 2006-2014) a Magyar Érdemrend Nagykeresztese,  Józsefváros 

Díszpolgára (2016).   

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.  

 


