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l latározati javaslat címe. száma: ,,a temesvári népfelkelésről való megemlékezésről"
(H/8034. szám)

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:
111 ISZ) 137/A. § ( 1) bekezdése alapján iromány-nyilvántartásba vétel céljából megküldöm ,,a
temesvári népfelkelésről való megemlékezésről" szóló határozati javaslatnak (H/8034. szám)
a 111 !SZ 46. § ( 10) bekezdése alapján megszerkesztett egységes javaslat tervezetéhez készített
indokolást.
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Előterjesztői indokolás
a temesvári népfelkelésről való megemlékezésről

szóló 2019. évi .... országgyűlési határozathoz

1989. december 15-én este hívei körülvették Tőkés László temesvári református lelkész lakását.
hogy megakadályozzák a falurombolás és a magyarok ellen hergelő állami politika ellen
következetesen tiltakozó lelkipásztor kilakoltatását. Ez a szikra elég volt ahhoz. hogy az
elnyomó kommunista rezsimmel szembeni elégedetlenség felszínre törjön és a következő
napokban az ellenállás átterjedjen a bánáti város egészére. A diktatúra brutális terrorral
válaszolt. dc ez csak olaj volt a tűzre: a tiltakozás országossá vált December 21-én Bukarestben
is összecsapások robbantak ki. amelyek 27-ére véget vetettek a négy évtizedes kommunista
uralomnak. Ez a Temesváron kezdődött tizenkét nap vezetett cl az 1990. május 20-án tartott
szabad választásokhoz és a demokratikus átalakuláshoz Romániában.

A kegyetlen és véres Ccauscscu-rezsim elleni közös fellépésben a temesvári események során
nem csupán románok és magyarok, hanem a város német (sváb). szerb és cigány nemzetiségű
lakosai egyaránt tevőlegesen részt vettek. Indokolt tehát, hogy e határozati javaslat keretein
belül megemlékezzünk Románia minden érintett nemzeti közösségéről.

A temesvári események kiemelkedő jelentősége indokolja, hogy a harmincadik évfordulón az
Országgyűlés határozatban emlékezzen meg róluk. Fontosnak gondoljuk továbbá. hogy a
vonatkozó határozati javaslat ne csupán emléket állítson az eseményekben részt vevőknek,
hanem szorgalmazza és támogassa megemlékezések. konferenciák szervezését, szakmai és
szépirodalmi művek, oktatási segédletek, ismeretterjesztő kiadványok. valamint audiovizuális
anyagok előállítását. amelyek méltó emléket állítanak a temesvári folyamatnak és az ezekben
részt vevő személyeknek.


