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H I R D E T É S

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG SORSÁT IS BEMUTATJA A SZENTESEN NYÍLÓ KIÁLLÍTÁS

Megidézett temesvári forradalom

Temesvár ’89 – a magyar 
segítség címmel nyílik tárlat 
a hétvégén Szentesen; a 
kiállítás azt is bemutatja, 
miként nyújtottak segítséget 
1989-ben a határ túloldalán 
élőknek a magyarországiak.

 » KRÓNIKA

A romániai forradalom 30. 
évfordulóján nyílik ki-
állítás Temesvár ’89 – a 

magyar segítség címmel szom-
baton a szentesi Koszta József 
Múzeumban. Farkas László mú-
zeumigazgató elmondta, a ma-
gyarországi kiállítás a korabeli 
események és a forradalom előz-
ményeinek felelevenítése mel-
lett hangsúlyt helyez az erdélyi 
magyarság sorsának bemutatá-
sára, valamint arra a páratlan 
összefogásra, ami 1989 telén 

kialakult Magyarországon a ha-
tár túloldalán élők érdekében – 
számol be az MTI. A kiállításon 
újságcikkek, dokumentumok, 
fotók segítségével mutatják be 
az 1989-es történéseket, a mú-
zeum termeiben korabeli fegy-
verek, az utcai harcokat idéző 
kiégett Dacia, az áldozatokért 
gyújtott ortodox gyertyák idé-
zik meg a forradalom napjait. A 
megye múzeumainak összefo-
gásával külön terem szól arról, 
hogy a szentesi, hódmezővá-
sárhelyi, csongrádi, szegedi és 
makói emberek miként nyújtot-
tak segítséget 1989-ben a határ 
túloldalán élőknek. Hogyan 
gyűjtöttek adományokat a for-
radalom résztvevőinek, és mi-
ként jutottak el a segélyszállít-
mányok Temesvárra és Aradra. 
A látogatók egy háromdimenzi-
ós fi lm segítségével a forradal-
márok, katonák szemszögéből 
lehetnek részesei a harminc 

évvel ezelőtti eseményeknek. 
Megemlékeznek a hódmező-
vásárhelyi Tóth Sándorról, a 
forradalom Csongrád megyei 
áldozatáról is. Hódmezővásár-
helyről december 22-én indult 
segélyszállítmány Romániába. 
Az egyik gépkocsit a 44 éves, 
háromgyerekes Tóth Sándor ve-
zette. December 23-án hajnali 
2 órakor az aradi új híd feljá-
rójánál érte a gépkocsivezetőt 
halálos lövés, melyet feltehe-
tően a Szekuritáté különleges 
egységének egy tagja adott le. 
Vincze Gábor történész, a kiál-
lítás egyik kurátora elmondta, 
fontosnak tartják bemutatni, 
milyen jelentős szerepet ját-
szott a Ceaușescu-rendszer 
megbuktatásában az erdélyi 
magyar értelmiség, például az 
1982-ben Nagyváradon egyetlen 
romániai szamizdat folyóirat-
ként megjelent, magyar nyelvű 
Ellenpontok készítői.

Kiégett Dacia személygépkocsi is idézi az 1989. decemberi eseményeket a Szentesen nyíló kiállításon 
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A lbánia, Koszovó és Török-
ország után Bosznia-Her-

cegovina és Horvátország is 
bejelentette, hogy bojkottálja a 
tegnapi Nobel-díj-átadót Peter 
Handke osztrák író kitüntetése 
elleni tiltakozásként – közölte a 
balkáni térség médiája. Sinisa 
Grgic, Horvátország svédországi 
nagykövete azért nem vett részt 
a ceremónián, mert Handke ko-
rábban támogatta a diktátornak 
is nevezett Slobodan Milošević 
jugoszláv elnök „nagy szerb” po-
litikáját a kilencvenes években 
– közölte a horvát külügyminisz-
térium hétfő késő este. Szintén 
hétfő este Zoran Komsic, a há-

romtagú boszniai államelnök-
ség soros elnöke is bejelentette, 
országa tájékoztatta a Svéd Aka-
démiát, hogy a boszniai diploma-
ták nem mennek el a díjátadóra. 
A Svéd Akadémia október elején 
jelentette be, hogy a 2019. évi iro-
dalmi Nobel-díjat Peter Handke 
osztrák írónak ítélte oda. Handke 
1999-ben került támadások ke-
reszttüzébe, amikor ellenezte és 
később is élesen bírálta, hogy a 
NATO légicsapás-sorozatot indí-
tott Jugoszlávia ellen, 2006-ban 
pedig beszédet mondott a hábo-
rús bűnökkel és népirtással vá-
dolt Slobodan Milošević szerb ve-
zető temetésén. Az író Nobel-díja 
több balkáni országban is visz-
szatetszést keltett. A svéd király 

kedden adja át Handkénak az 
irodalmi Nobel-díjat Stockholm-
ban. Aznapra tiltakozásokat szer-
veznek a svéd fővárosba az oszt-
rák író ellen, amelyen a boszniai 
háború áldozatainak hozzátarto-
zói is részt vesznek. Szerb aktivis-
ták ellentüntetést jelentettek be. 
A múlt pénteken a díjátadó előtt 
Stockholmba érkezett osztrák 
író nem volt hajlandó válaszol-
ni a Szerbiával és a balkáni há-
borúval kapcsolatos álláspont-
ját firtató újságírói kérdésekre, 
korábban viszont védte vitatott 
álláspontját a kilencvenes évek 
balkáni háborúival és Miloše-
vićcsel kapcsolatban. Az ország 
iránti szimpátiáját édesanyja 
származásával magyarázta.

Több ország is bojkottálta a Nobel-díj-átadót
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