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Az 1956-os Magyar Forradalom 50 éves Emlékünnepét Szervező Bizottság tájékoztatója 

 
A magyar modernkori történelem legkiemelkedőbb eseménye az 1956-os forradalom. Az ötvenedik évforduló méltó 
megünneplése 2006-ban csak akkor lehetséges, ha a magyarság összefog, színvonalas megemlékezést tart és maradandó 
emléket állít. Ez az évforduló arra is alkalmas lesz, hogy a következő generáció (a negyven- és ötvenévesek) megtanulja 
és átvegye ötvenhat szellemiségének hagyatékát, ami nélkülözhetetlen a korszak objektív és történelmi feldolgozásához.  
 
Az évfordulót előkészítő bizottság tagjai, akik többnyire magyar-amerikai szervezeteket képviselnek, New Yorkban 
rendszeresen találkoznak. Az ünnepségsorozat fővédnöke George E. Pataki, New York állam kormányzója, aki örömmel 
elfogadta e megtisztelő címet, és részese lesz e mindenki életében csak egyszer előfordulható megemlékezésnek.  
A legutóbbi találkozón, november 14-én a New York-i Magyar Házban igazán szép példáját láthatták a megjelentek 
annak, hogy magyarok igenis előrevivően és pozitívan együtt tudnak dolgozni, ha nemes a cél és hozzáértő a szándék. 
Még messze van 2006 októbere, ám a haladás óriási: október 15-én a St. Patrick székesegyházban ökumenikus 
istentisztelet lesz, majd azt követően a Carnegie Hallban ünnepi megemlékezés. Miklósa Erika és Rost Andrea 
magyarországi operaénekesnők már elfogadták a fellépést. Gregor József operaénekessel és más művészekkel pedig 
folynak a megbeszélések. Dolgozunk az emlékkönyvön, képes brosúrákon Szalay-rajzokkal, korabeli újságcikkek és 
egyéb anyagok gyűjtésével kiállításokhoz és több bemutatóhoz. 
 
A bizottság eddig $15.000 körüli összeget gyűjtött össze, ami rendkívüli teljesítmény, bár ez még távolról sem elég a 
célok megvalósításához. Külön megköszöni a bizottság az Amerikai-Magyar Szövetségnek az $5.000-os és a Szent István 
Egyházközségnek a $2.000-os adományát. Megtisztelő köszönet jár a kis csekkekért is, amelyek felhívásainkra 
folyamatosan érkeznek magyar családoktól és magyar származású emberektől. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a 
bizottságon belül a pénzügyi csoport látja el a gyűjtéssel kapcsolatos oroszlánmunkát.  
 
A kiadásokkal és a bevételekkel összefüggő kimutatások teljesen nyilvánosak, bárki megtekintheti ezeket. 
Felmerült, hogy sokan bizalmatlanok általában az adománygyűjtéssel kapcsolatban –  mert ért már magyarokat sérelem a 
múltban; ezért többször is hangsúlyozni szeretnénk az elkövetkező időben, hogy a bizottság találkozói nyilvánosak, a 
könyvelése nyitott. A bizottság hivatalosan, non-profit szervezetként és a törvény által megszabott keretek között 
működik. 
 
Kérünk mindenkit, hogy támogassa a 50 éves évforduló nemes előkészítő munkáját, hogy méltón ünnepelhessük az 1956-
os magyar forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóját 2006-ban. (A befizetett összeg adóból levonható.) A 
csekkeket „HUNGARY 1956 COMMEMORATION” névre állítsák ki, és postázzák a következő címre: HUNGARY 
1956 COMMEMORATION, c/o Hungarian House, 213 East 82nd Street, New York, NY 10028. (Telefonos érdeklődés: 
917-331-8623.) 
 
Várunk nem anyagi felajánlásokat is. E nemes munka már olyan intenzív, hogy a bizottságnak szüksége lenne titkárnőre 
(egyelőre hetente csak 4-5 órára), komputeres szakemberekre, akik internetes kutatásokat végeznének, továbbá 
felajánlásokat várunk olyan szervezetektől is, akik társas és műsoros esteket rendeznek. Itt mond köszönetet a bizottság 
két hetilap, a Magyar Szó és az Amerikai-Magyar Népszava szerkesztőségének, hogy több ezer dollár értékben hirdetési 
lapfelületet ajánlottak fel az 50. évfordulóhoz kapcsolódó hirdetések közzétételéhez. Várjuk a jelentkezéseket, a bizottsági 
munkában való érdemi részvételt, a felajánlásokat és az adományokat! Találkozunk 2006. október 15-én a St. Patrick 
székesegyházban és a Carnegie Hallban.  



 
 

„Az 1956-os Magyar Forradalom 50 éves  
Emlékünnepét Szervező Bizottság” felhívása 

 
Kérünk minden magyart, hogy küldjön adományt a forradalom félévszázados méltó 

megünneplésére. Tegyük az évfordulót emlékezetes eseménnyé a következő nemzedékek 
számára is!  

A dicsőséges forradalom és a magyar hősi halottak megérdemlik a nagyszabású tiszteletadást az 
50. évforduló alkalmából. 

A csekkeket: „HUNGARY 1956 COMMEMORATION” névre állítsák ki, és postázzák a 
következő címre: 

HUNGARY 1956 COMMEMORATION 
c/o Hungarian House 
213 East 82nd Street 
New York, NY 10028 

A szervező bizottság köszöni az ön, családja és barátai együttműködését. Találkozunk 2006. 
október 15-én a St. Patrick székesegyházban és a Carnegie Hallban! 

 
 


