1956-os Emlékülés megnyitó
Budapest Főváros Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a poznani
felkelés hatvanadik évfordulója alkalmából tartott emlékülésen megjelenteket!
Megtiszteltetés, hogy idén a jubileumi évben vendégül láthatjuk Önöket itt a
Városháza Dísztermében.
A két nemzet sorsközösségének gyakorlati elmélyítésében, a gazdasági,
turisztikai, kulturális és tudományos tematikájú lengyel-magyar kapcsolatok
ápolásában a 2016-os esztendő rendkívül fontos a Fővárosi Önkormányzat
számára.
Engedjék meg, hogy csak felsorolás szinten kiemeljek néhány példát.
Tavasszal nagy sikerrel rendeztük meg a Lengyel- Magyar Barátság Napját a
köztársasági elnökök részvételével és védnökségével. Ennek keretében
intézményünkben, a Budapesti Történeti Múzeumban Budapest-Krakkó címmel
nyílt kiállítás, amely a két város középkori nevezetességeibe enged betekintést.
Múlt hét pénteken a támogatásunkkal a Gellért Szállodában, az Országos Lengyel
Önkormányzat szervezésében zajlott magyar-lengyel testvérvárosi konferencia.
Ez a szimpózium európai mércével is rendkívüli kezdeményezés, hiszen közel
140 partnervárost tömörítve a protokolláris kapcsolatokon túl, gyakorlati
ismereteket és tapasztalatokat cserélhettek egymással a résztvevők: a
városfejlesztés, a közösségépítés és a turizmus területein.
A közös történelmi emlékeinket ápolva, a Fővárosi Önkormányzat néhány hónap
múlva idősebb Antall József és lengyel kollegája Henrik Slawik előtt tiszteleg
emlékművük felállításával.
A lengyel-magyar együttműködés jelentőségét erősíti, hogy 2016-ban magyar
kulturális évadot rendeznek Lengyelországban, kiváló alkalom ez számunkra,
hogy tovább mélyítsük több száz évre visszatekintő baráti kapcsolatunkat.

A mai emlékülés egy kisebb tudományos konferenciának is felfogható, és a
hatvan évvel ezelőtti közös történelmi- szellemi kapcsolódási pontokat keresi.
Néhány perc múlva neves történészek és a téma kutatói cserélik ki véleményüket
az
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szabadságküzdelméről, amelyet mi magyarok nemcsak akkor, hanem ma is
nagyra értékelünk.
1956-tal kapcsolatban legyen szó a lengyelországi eseményekről, vagy a magyar
forradalom történetéről sok tény már tisztázott, sok mozzanat viszont még
feltáratlan, illetve vitára készteti az elemzőket, a történészeket.
Az emlékülés jelentőségét növeli, hogy ezeket a vitatott, nyitott kérdéseket most
fel lehet tenni, és megválaszolásukra is lehetőség adódik.
Közös múltunk feltárása és ismerete még közelebb visz minket magyarokat és
lengyeleket egymáshoz, én ennek reményében kívánok az emlékülés minden
résztvevőjének tartalmas beszélgetést!

