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Az Ön által feltett „ Várhatok a múlt hónap 13. napján benyújtott írásbeli kérdésem másodi k
felére is választ? Mit feleljek az említett települések hozzám forduló polgárainak, akik a
kormánytól remélik a beadványban felvetett probléma megoldását? " című írásbeli kérdésre —
Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A magyar fél a feliratok kérdését hivatalos formában a Magyar—Orosz Kormányköz i
Hadisírgondozó Vegyes Bizottság 2013 . május 30—31 . között Budapesten megtartott 11 . soros
ülésén fel is vetette, melynek során a Magyarország Alaptörvényével való ütközés miat t
javaslatot tett azok szövegszerű módosítására, az alábbiak szerint : „Az 1956. évi események
során elesett szovjet katonák emlékére .”

A magyar fél a feliratok kérdését a Magyar—Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegye s
Bizottság 2015 . február 26—27-én, Moszkvában megtartott 12. soros ülésén napirendi
pontként változatlan formában ismételten felvetette, melynek az átgondolásától az orosz fé l
(immáron) elviekben nem zárkózott el, és beleegyezett a magyar fél diplomáciai úto n
eljuttatott javaslatának megvizsgálásába .

Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma válaszjegyzékében kifejezésre juttatta,
hogy az orosz fél nem ellenzi a feliratok módosítását, azonban azt a Magyar—Orosz
Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság következ ő ülésének jegyzőkönyvében
rögzítendő feltételekhez kötötte .

A lengyelországi 1956-os megemlékezésekkel kapcsolatban els ődleges célunk, hogy
Lengyelországban erősítsük Magyarország pozitív országimázsát, mint olyan országét, amel y
a régió sorsát meghatározó történelmi/politikai folyamatok egyik alapvető szereplője, s mint
ilyen a jövőben is fontos, megbízható partner . Az évforduló egyúttal arra is alkalmat ad, hog y
ráirányítsuk a figyelmet a magyar-lengyel társadalmi-gazdasági kapcsolatokban rejlő
lehetőségekre, összekötve a történelmi megemlékezéseket a mai Magyarország által kínál t
gazdasági lehetőségek promóciójával. A Kormány tavaly őszi döntésének értelmében 201 6
Lengyelországban a Magyar Kultúra Éve . A kormányhatározat indoklásában szereplő egyik
központi indok éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 . évfordulójának
megünneplése volt .



A két ország parlamentjei idén februárban egyhangúlag a magyar-lengyel szolidaritá s
esztendejévé nyilvánították 2016-ot . Az 56-os megemlékezések pedig már a poznani felkelés
60. évfordulóján megkezdődtek: Ader János köztársasági elnök lengyel kollégájával, Andrzej
Dudával együtt június 28-án részt vett a poznani központi megemlékezésen . Ader János
személyesen is meghívta lengyel partnerét az október 23-án, Budapesten rendezendő központi
56-os ünnepségre . Duda elnök köszönettel elfogadta a meghívást.

A krakkói főkonzulátus a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével, a Jagelló Egyetemmel és a
krakkói Műszaki Egyetemmel közös rendezvényt tart az 1956-os magyar forradalom
krakkói/lengyelországi támogatásáról (Krakkóban jelenleg a M űszaki Egyetem egyik
központi épületének falán van emléktábla) . A dél-lengyelországi városban október 23-án
nyílik meg a XX. Nemzetközi Könyvvásár, amelyen az 1956-os forradalom 60 . évfordulój a
alkalmából kiemelt magyar jelenlétet tervezünk . Folyik az egyeztetés Krakkó városával a
helyi villamosok kiplakátozásáról a magyar '56-tal való krakkói szolidaritás emlékére . A
Magyar Kulturális Evad egyik fő eseményeként novemberben a Magyar Nemzet i
Filharmonikus Zenekar lép fel több lengyel városban : a magyar zenekar hangversenyeire a ké t
nép 1956-os szolidaritásáról való megemlékezés jegyében kerül sor . Megvalósult Csics Gyula
1956-os gyermeknaplójának lengyel nyelv ű kiadása. Az évforduló kapcsán tudományo s
konferenciákat szervezünk, többek közt a lengyelországi Olsztynban is . 2016. október 21-én
pedig Varsóban – ünnepi díszelőadás keretében – a budapesti Nemzeti Színház bemutatja a
Tóth Ilona című darabot .

Tervben van egy lengyelországi kiállítás 1956-os magyar sportfotókból, különös tekintettel a
melbourne-i olimpiára. A varsói önkormányzat előzetes támogatásáról biztosította Kulturáli s
Intézetünk azon kezdeményezését, miszerint az évad keretén belül tájékoztató köztér i
installációt avat Varsóban, a kormányzati negyed szívében található Ujazdowski-fasorban : ez
egyszerre állítana emléket az 1956-os forradalomnak, valamint a magyar-lengye l
szolidaritásnak a kommunizmus ellen vívott harcban . A varsói Magyar Kulturális Intéze t
ugyancsak kezdeményezte a varsói városvezetésnél, hogy a Tudomány és Kultúra Palotáj a
2016. október 23-án piros-fehér-zöld színekben legyen kivilágítva. A főváros előzete s
támogatásáról biztosította a projektet .

Budapest, 2016 . augusztus 22 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyűlési képviselő „ Várhatok a múlt hónap 13. napján benyújtott írásbeli
kérdésem második felére is választ? Mit feleljek az említett települések hozzám fordul ó
polgárainak, akik a kormánytól remélik a beadványban felvetett probléma megoldását? ”
című, K/11681 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . augusztus 22 .

Tisztelettel :


	page 1
	page 2
	page 3

