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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n
(Jobbik) országgyű lési képviselő „ Csak a Kormánynak kedves civil szervezetek juthatna k
pénzükhöz az 1956-os emlékév pályázatai keretéb ől” című , K/15966. számú írásbeli válasz t
igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „ Csak a Kormánynak kedves civil szervezetek juthatnak pénzükhöz az
1956-os emlékév pályázatai keretéb ől” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter ú r
megbízásából – az alábbi választ adom.

A 2016 januárjában megkezdett és 2017 nyaráig tartó Emlékévben végre els ő alkalommal egy
olyan eseménysorozat valósulhatott meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról, a
magyarság egyik legdics őségesebb eseményéről, illetve annak hőseiről, melyre eddig nem
volt példa hazánkban. A programsorozat jelentőségét növeli, hogy a forradalom 50 .
évfordulója alkalmából nem sikerült méltó módon megemlékezni a történtekrő l .

Tájékoztatom, hogy 2017 júniusáig az Emlékév keretein belül összesen 1605 pályázat
részesült támogatásban . Ezek a projektek hazánk 658 települését hozták mozgásba, é s
Magyarország minden régióját minimum 120 pályázat érintette . Osszesen 551 önkormányzat,
476 civil szervezet, 222 gazdasági társaság, 18 egyház és 95 magánszemély pályázat a
részesült pozitív elbírálásban . Összességében 510 emlékhely, úgynevezett Büszkeségpont
létesült, 426 rendezvény került megrendezésre, csaknem 100 filmes forgatókönyv vag y
dokumentumfilm született, továbbá 91 m űvészeti produkció, 98 kiállítás és 65 kutatóprogram
valósult meg, illetve 39 romkocsma kapott '56-os témájú díszítést. Ezek mellett az Emléké v
során összesen 1429 programot sikerült megvalósítani .

A forradalomra és szabadságharca való emlékezésre nem csupán belföldön került sor . A 11 3
magyar külképviselet és külföldi magyar intézet 2017 áprilisáig 203 helyszínen mintegy 50 0
programot valósított meg, elsősorban a magyar közösségekkel rendelkező országokban é s
városokban .

Az Emlékév célja az volt, hogy a 60. évfordulót végre méltó módon ünnepelhesse meg a
magyarság. Az elmúlt másfél évben sikerült elérni, hogy '56 hősei végre az őket megillető ,
méltó helyre kerüljenek a nemzeti emlékezetben .

A kérdésében megfogalmazott alaptalan állításokat visszautasítom . Visszatetsző , hogy az
Emlékév programjainak finanszírozásával kapcsolatos rágalmait pont az átláthatatlan párt- é s
plakátfinanszírozása miatt botrányba keveredett Jobbik képvisel ője írja le, és h y
hangulatkeltésre használ fel egy össznemzeti ügyet .
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