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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 Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyűlési képviselő „Ki képviselheti az Ausztráliába szakadt 56-o s

magyarokat?” című , K114437 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .
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Az Ön által Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felel ős tárca nélküli miniszter úrnak feltett
, . Ki képviselheti az Ausztráliába szakadt 56-os magvarokat?" című írásbeli kérdésre
illetékességb ő l — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az '56-os Emlékév (a továbbiakban : Emlékév) keretein belül számos kulturális program ,
rendezvény emelte és emeli a megemlékezés méltóságát . Az Emlékév célja, hogy a 60 .
évfordulót végre méltó módon ünnepelhesse meg a magyarság, mivel ez az 50. jubileumon
sajnos nem sikerült .

A 2016 januárjában megkezdett és 2017 nyaráig tartó Emlékévben végre els ő alkalommal eg y
olyan eseménysorozat valósulhat meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról, illetve
annak hőseirő l, melyre eddig nem lehetett példa hazánkban .

Nemcsak Magyarországon, külföldön is számos városban rendeznek tudományos jelleg ű
eseményeket, állítanak és újítanak fel emlékm űveket, emléktáblákat, szobrokat, illetve
neveznek át közterületeket . Rengeteg kiállítás, koncert, színházi, opera- és táncel őadás ,
valamint filmvetítés tereli a figyelmet az ötvenhatos hősökre .

Az 1956-os Emlékbizottság döntése alapján az Emlékév központi, állami megemlékezéseir e
azon határon túli szervezetek kapnak meghívást, melyeket az 1956-os forradalomban é s
szabadságharcban a szovjet megszállók ellen fegyvert ragadott és harcolt, de hazájuka t
elhagyni kényszerülő forradalmárok hoztak létre az emigráció éveiben . Az Emlékbizottság
döntésének megfelelően a meghívott szervezeteken keresztül biztosított minden egykor i
forradalmár számára, akik hazájukban kívánnak megemlékezni a hatvan évvel ezel ő tt i
eseményekre, hogy részt vegyenek a központi, állami megemlékezéseken.
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