
TŐKÉS LÁSZLÓ A 30 ÉVES RENDSZERVÁLTÁS KUDARCAIRÓL, FÉLSIKEREIRŐL

„Nincs alternatívája a 
Temesváron elkezdett útnak”

Tőkés László szerint három évtizeddel a népfelkelés után is Temesvártól 
kell kiindulni, szerinte ugyanis annál felemelőbb és igazabb érzés nem 
volt, mint amikor egymásra talált az ország népe, hiteles módon az alulról 
szerveződő magyarok és a románok egyaránt. Az egész országra átterjedt 
1989. decemberi események kirobbanásának 30. évfordulója alkalmából a 
Krónikának adott interjúban a romániai forradalom szikrájának számító 
volt református lelkész Isten csodájának tekinti 1989 történetét, amely egy 
győztes rendszerbuktató küzdelem kezdetét jelentette még akkor is, ha a 
temesvári vállalások között a magyarügy is a visszarendeződő kommu-
nizmus áldozatául esett. A mártírvárosban csütörtökön egyházi szimpózi-
ummal, előadásokkal, emléktábla-avatással megkezdődött a forradalom 
magyar évfordulós rendezvénysorozata, a Temesvár 30 emlékhét díszven-
dége Orbán Viktor miniszterelnök lesz.  4–5.»

Temesvári szolidaritás. Tőkés László kilakoltatásának hírére hívei utcára vonultak, hogy megakadályozzák a református lelkész eltávolítását

Felelősséget vállalt
az Orban-kormány
Felelősséget vállalt csütörtökön a 
parlamentben a kormány három 
törvénytervezet kapcsán, ame-
lyeket így nem vitathat meg a tör-
vényhozás. Bár ez azt jelenti, hogy 
az ellenzék soron kívül bizalmat-
lansági indítványt nyújthatna be a 
kormány ellen, a PSD jelezte: ettől 
most eltekint, de két jogszabály 
ügyében az alkotmánybírósághoz 
fordul.  6.»

Idegenforgalomból
elégtelen
Hongkong, Bangkok és London 
a világ külföldiek által legláto-
gatottabb három városa, Prága 
a 22., Budapest a 62., miközben 
Románia egyetlen városa sem 
került be az első százba, ahová 
a belépéshez legalább évi leg-
kevesebb 1,8 millió látogatóra 
lenne szükség. A Krónikának 
nyilatkozó szakember szerint 
nem meglepő, hogy nincse-
nek igazi turistamágnesek az 
országban. 7.»

Felújítanák a váradi 
Szabadság mozit
Eredeti állapotában állítaná 
helyre, és kulturális központként 
működtetné a nagyváradi önkor-
mányzat a Fekete Sas Palotában 
található egykori Szabadság mozit. 
A célra több kulturális intézmény-
nyel együttműködve nyújtanak be 
uniós támogatási igényt.  17.»

Fordulat a szatmári
gyilkosság ügyében
Váratlan fordulatot vett a 
Szatmár megyei Felsőberekszón 
elkövetett kettős gyilkosság ügye, 
miután a nyomozó hatóságok im-
már nem a magyarországi házaló 
árusokat, hanem egy helybeli 
visszaeső bűnözőt gyanúsítanak 
a bűncselekmény elkövetésével. 
A kedden történt emberölés so-
rán két, 54 és 63 éves helybeli nőt 
gyilkoltak meg. 20.»

 » Tőkés László: 
más országoktól 
eltérően Romá-
niában gyakorla-
tilag senki nem 
maradt a pályán 
azok közül, 
akik 1989-ben 
kiálltak a sza-
badságért, és 
részt vállaltak a 
forradalomban.
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Egyre szépül Nagyváradon 
a katolikus püspöki palota  2.»

„Mentőöv” a vadászati törvény  3.»
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