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FELAVATJÁK AZ ÚJ EZREDÉV REFORMÁTUS KÖZPONT FŐÉPÜLETÉT A FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁN

Temesvári emlékezetpolitika

Toró T. Tibor (balra) szerint magyar emlékezetpolitikai diskurzust indítanának az egykori eseményekről

A PMP előterjesztése az úzvölgyi sírkertre is vonatkozna

December 12–16. között rende-
zik meg az 1989-es temesvári 
forradalom magyar évfordulós 
rendezvényeit a bánsági vá-
rosban. A szervezők olyasmire 
is vállalkoznak, amire „egy 
normális társadalomban nem 
lenne szükség”.

 » KRÓNIKA

E rdélyi magyar emlékezetpoliti-
kai diskurzust honosítanának 
meg az 1989-es temesvári for-

radalom magyar évfordulós rendez-
vényeinek a szervezői. Erről Toró T. 
Tibor, a Temesvár 30 rendezvényso-
rozat főszervezője beszélt hétfőn, a 
programsorozatot ismertető temes-
vári sajtótájékoztatóján. Toró T. Tibor 
az MTI szerint elmondta: az évfordu-
lós rendezvénysorozattal két célt tűz-
tek ki. Egyfelől közelebb szeretnék 
hozni az eseményeket azokhoz, akik 
1989 után születtek, és nincsenek 
személyes élményeik a kommunista 
diktatúráról és a ’89-es változásokról, 
másfelől szeretnének meghonosítani 
egy sajátos erdélyi magyar emlé-
kezetpolitikai diskurzust a temesvá-
ri eseményekről. Toró kijelentette: 
utóbbira egy normális társadalom-
ban nem lenne szükség, de harminc 
éve jelentős erők szövetkeznek azért, 
hogy elvitassák Tőkés László forra-
dalmi szikra szerepét, negatív fény-
ben állítsák be az egykori temesvári 
lelkipásztort, sőt erkölcsi és politikai 
karaktergyilkosságok sorozatát kö-
vessék el ellene. „A mi szerepünk, 
hogy helyretegyük a dolgokat. A ren-
dezvényeink ezt célozzák” – jelen-
tette ki Toró T. Tibor, aki az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető 
elnöki tisztségét is betölti.  Közölte: 
a december 12-től 16-ig tartó rendez-
vénysorozat nyitó és záróeseményei-
nek helyszíne a belvárosi református 
templom lesz, ahol csütörtökön, de-
cember 12-én egyházi szimpóziumot 
tartanak. Vasárnap Tőkés László volt 
királyhágómelléki, és Erdélyi Géza 
volt felvidéki püspök tartja az év-
fordulós istentiszteletet, hétfőn este 
pedig Bordos László Zsolt fényjátékát 
vetítik az épületre. Az évfordulón az 
Európai Emlékezet és Lelkiismeret 
Platform társszervezésében tarta-
nak nemzetközi konferenciát Az út 
a szabadság felé címen, amelyre Te-
mesvárra várják többek között Jan-
ez Jansát, Szlovénia rendszerváltó 
miniszterelnökét és Lord David Al-
tont, a brit felsőház tagját. December 

14-én a Duna Művészegyüttes erre 
az alkalomra készített előadását te-
kintheti meg a közönség egy gálaest 
keretében, amelyre meghívták Or-
bán Viktor kormányfőt is. December 
15-én, vasárnap felavatják a Mako-
vecz Imre tervei alapján immár húsz 
éve épülő Új Ezredév Református 
Központ főépületét. Az istentiszte-
letet követően a Muzsikás együttes 
lép fel a templomban. Toró T. Tibor 
elmondta, a református központ 
lesz az 1989-es forradalmi esemé-
nyek igazi emlékműve, mely abban 
különbözik a hagyományosaktól, 
hogy nemcsak a múltról, hanem a 
jövőről is szól. A főszervező szerint 
az Új Ezredév Református Központ 
a temesvári reformátusok mellett 
Temesvár magyarságának és egész 
Temesvárnak is találkozóhelye lesz.

 » Közelebb 
szeretnék hozni 
az eseményeket 
azokhoz, akik 
1989 után szü-
lettek, másfelől 
szeretnének 
meghonosíta-
ni egy sajátos 
erdélyi magyar 
emlékezetpoli-
tikai diskurzust 
a temesvári 
eseményekről.
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 » KRÓNIKA

A Népi Mozgalom Párt (PMP) par-
lamenti képviselői törvénymódo-

sítással az állam magánvagyonába 
helyeznék a katonatemetőket, és a 
bukaresti védelmi minisztériumra 
bíznák a sírkertek gondozását. Mari-
us Pașcan Maros megyei képviselő, a 
PMP ügyvezető elnöke a parlament-
ben november végén iktatott tör-
vénymódosítási kezdeményezésről 
az Agerpres hírügynökségnek teg-
nap úgy nyilatkozott: a 2003/379-es 
törvény értelmében a háborús em-
lékművek és katonatemetők jelenleg 
az állam vagy az önkormányzatok 
közvagyonában vagy magánvagyoná-
ban, jogi vagy magánszemélyek tulaj-
donában vannak.

A magyarellenes megnyilvánulá-
sairól ismert politikus által ismerte-
tett törvénymódosítási javaslat azt 
kezdeményezi, hogy kerüljenek az 
állam magánvagyonába a katonate-
metők és háborús emlékművek azok 
kivételével, amelyek a törvénymódo-
sítás életbe lépésekor a települések 
magánvagyonában vagy magántu-
lajdonban vannak. A Traian Băsescu 
volt államfő alapította alakulat azt 

javasolja, hogy az állam magánva-
gyonába vett temetők és emlékművek 
legyenek az állam elidegeníthetetlen 
javai, amelyeket a védelmi miniszté-
rium kezel. Az MTI által ismertetett 
javaslat kitér arra is, hogy a tárca ren-
delettel egyes katonai alakulatokra 
bízhatja a sírkertek gondozását. Az 
előterjesztés megszabná az önkor-
mányzatoknak, hogy a módosított 
törvény hatályba lépése utáni 60 nap-
ban szolgáltassák be a védelmi tárcá-

nak a jelenleg a közvagyonukban lévő 
katonai emlékművek és temetők tel-
jes, eredeti dokumentációját, illetve 
a magánvagyonukban lévő hasonló 
létesítmények dokumentációjának a 
másolatát. A kezdeményezést a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) 18 képviselője 
iktatta a parlamentben.

A román védelmi tárca már júni-
usban úgy próbálta orvosolni az úz-
völgyi katonatemető körül kialakult 
helyzetet, hogy saját gondozásába 
veszi a sírkertet. Gabriel Leș korábbi 
miniszter szerint ezt éppen a temető 
nemzetközi jellegének a megőrzése te-
szi szükségessé. A román és a magyar 
hadisírgondozó hivatal képviselőinek 
júniusi bukaresti megbeszélésen Ko-
vács Vilmos ezredes, a magyar hivatal 
vezetője jelezte, hogy Budapest ezzel 
nem ért egyet, hiszen a temetőt ed-
dig a csíkszentmártoni önkormányzat 
gondozta, „nem is rosszul”. Az ezre-
des a tanácskozás után elmondta: a 
hadisírgondozásról szóló román–ma-
gyar kormányközi megállapodás nem 
tiltja ugyan, hogy kivételes helyzetben 
egy hősi temetőt állami kezelésbe von-
janak, de a megállapodás azt is leszö-
gezi, hogy a partner előzetes beleegye-
zése nélkül ezt nem lehet megtenni.

A védelmi minisztériumra bíznák a katonatemetőket

 » A javaslat 
kezdeményezi, 
hogy kerüljenek 
az állam ma-
gánvagyonába a 
katonatemetők 
és háborús em-
lékművek.

 » RÖVIDEN

Nehézkes babatámogatás
Marosvásárhelyen
Elkezdődhet Marosvásárhelyen 
azoknak a támogatásoknak a 
folyósítása, amelyek a gyermeket 
vállaló családokat illeti meg. A 
vonatkozó határozattervezetet 
még áprilisban fogadták el, pénz 
azonban eddig nem volt rá. Most 
lett fedezet, de továbbra sem ele-
gendő. A Magyary Előd RMDSZ-es 
tanácsos által benyújtott határo-
zat értelmében azok a családok 
részesülhetnek a 2000 lejes 
egyszeri támogatásban, amelyek 
tagjai marosvásárhelyi lakcímmel 
rendelkeznek, az elmúlt 12 évben 
mindkét szülő dolgozott, a kicsi 
pedig a marosvásárhelyi szülé-
szeten jött a világra. A kérvényt 
a gyermek születésétől számított 
egy hónapon belül kell benyúj-
tani. A szociális igazgatósághoz 
eddig 212 kérvényt nyújtottak be, 
ám eddig nem biztosítottak forrá-
sokat a kifi zetésekre. A múlt héten 
elfogadott költségvetési kiegészí-
tés során azonban erre a célra is 
jóváhagytak pénzt. Cosmin Blaga, 
a polgármesteri hivatal szóvivője 
közölte, számításaik szerint 165 
család fogja megkapni a 2 000 lejt, 
mégpedig azok, amelyek szeptem-
ber 26-ig nyújtották be a kéréseket. 
Egyébként a Radu Bălaș, a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa 
által benyújtott és novemberben 
elfogadott határozat értelmé-
ben januártól azok is 2 000 lejes 
babatámogatásban részesülnek, 
akik örökbe fogadnak gyerekeket 
Marosvásárhelyen.

Megérkezett a tél
Hideg időre, havazásra, jegese-
dére vonatkozó fi gyelmeztetés 
van érvényben ma reggelig az 
ország egész területén. Erdélyben, 
Máramarosban, a Körösök vidéke 
és Moldva északi részén tegnap 
havazott, máshol eső és havas eső 
váltotta egymást. Ma reggel he-
lyenként jegesedéssel is számolni 
kell. A hegyvidéki térségekben 
erős szélre kell számítani, 70–80 
km/órás széllökések is előfordul-
hatnak. A hideg idő kitart a hét 
első napjaiban, főleg éjszaka és 
reggel várhatók alacsony hőmér-
sékleti értékek.

Határsértésen fogtak 
huszonkét menedékkérőt
Huszonkét afrikai és ázsiai mene-
dékkérőt és román állampolgár-
ságú segítőjüket tartóztatták fel 
a román hatóságok 700 méter-
nyire a magyar határtól – közölte 
tegnap a román határrendészet. 
A csoportot vasárnap este fedezték 
fel a határrendészek az illegá-
lis migráció megelőzését célzó 
járőrözésük során az Arad megyei 
Nagypél térségében. Az előállított 
19 felnőttet és négy tizenéves 
kiskorút a határrendészet gyul-
avarsándi székházába szállították. 
Kihallgatásuk során kiderült, 
menedékkérőkként vették őket 
nyilvántartásba Romániában. El-
mondták: a zöldhatáron keresztül 
akartak illegálisan Magyarország-
ra szökni, hogy Nyugat-Európába 
jussanak. A csoportot egy 34 éves 
román állampolgár segítette, aki 
ellen embercsempészésért indult 
büntetőeljárás.




