
1956-os megemlékezés Vianenben 

 

2015. október 25 – én tartott országos megemlékezést a Hollandiai Mikes Kelemen 

Kör és a Hollandiai Magyar Szövetség közös szervezésben az 1956. évi Magyar Forradalom 

és Szabadságharc kitörésének 59. évfordulója alkalmából az Utrecht közelében fekvő Vianen-

ben, a Magyar Házban.  

 

 

 



Az egybegyűlteket Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke köszöntötte. 

 

 

 

 

A rendezvény a Himnusz közös éneklésével kezdődött. Ünnepi beszédet Szabó Zsolt, 

a holland országgyűlés egykori tagja, ’56-os magyarok leszármazottja mondott. Beszédében 

áttekintést adott Magyarország több, mint 1000 éves történelméről, annak fontosabb 

eseményeiről és fordulópontjairól. Ilyen fordulópont 1956, aminek következtében az 

eseményen megjelentek közül többek abban az évben emigráltak Hollandiába. Szabó Zsolt 

kiemelte, hogy a Hollandiába kivándorolt magyarok jó holland polgárok lettek, ugyanakkor 

nemzeti identitásukat megtartották, nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat évtizedeken 

keresztül ápolták és ápolják. A migránshelyzetre reagálva elmondta: ezt várjuk el az újonnan 

jött menekültektől is; a törvények tiszteletben tartását és az integrációt, ahogy a magyar 

menekültek követendő példája is mutatja. Szabó Zsolt magánvéleményként méltányolta a 

magyar kormány eljárását a menekültügyben.  

 

 



 

 

Dr. Tóth Miklóst is ekkor köszöntötték fel a Hollandiai Mikes Kelemen Kör nevében 

90. születésnapja alkalmából. Köszönetet mondtak több évtizedes fáradhatatlan 

munkásságáért a Hollandiában élő magyarokért. A Hollandiai Magyar Szövetség részéről 

Urbán Ákos elnök ekkor mutatott be hivatalosan is a megjelenteknek, mint a Kőrösi Csoma 

Sándor Program ösztöndíjasát.  

 

 



Ezt követően került sor a Mikes Kelemen Kör által szervezett előadásra. Landman 

Gábor, a Középeurópai Magyarok Nyelvi Jogai védelmére alakult alapítvány elnöke „A jog 

elárulása – Vészhelyzet” címmel tartott érdekfeszítő és nagy sikert arató előadást a kisebbségi 

nyelvi jogokra vonatkozó európai előírások semmibevételéről Romániában. Az előadást 

követően lehetőség nyílt a kérdésekre, valamint vitára. Landman Gábor Hollandiában 

született, holland apa, magyar anya gyermekeként. A megemlékezésen, illetve az azt követő 

előadáson mintegy 60-70 fő vett részt, köztük szép számmal ’56-os magyarok. 

A megemlékezés zárásaként pedig közösen elénekeltük a Székely himnuszt.  

 

 

 

 

Baracs Róbert 

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa Hollandiában, 2015-2016 

A Hollandiai Magyar Szövetség nevében 


