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Előterjesztés az 1989. évi temesvári népfelkelés méltatására 
 

 
 A temesvá ri ne pfelkele s kö zelgö  30. e vfördulö já n visszátekintu nk 1989 
ádventje nek megvá ltö  tö rte nelmi eseme nyeire. Kegyelettel emle kezu nk á 
kömmunistá diktátu rá elleni tu ntete sekben elhunyt hö sö kre e s áz á llámhátálmi 
vá ltözá s nápjáibán meggyilkölt á ldözátökrá. Illesse mindnyá jukát tisztelet e s 
elismere s!  
 Hárminc e vvel ezelö tti reme nyeink csák re szlegesen teljesu ltek. A 
kömmunistá rendszer á llámhátálmi bu ntetteinek elkö vetö i á ltálá bán nem feleltek 
tetteike rt, áz á ldözátök me ltá nyös ká rpö tlá sá rá nem keru lt sör, sö t á rezsim körábeli 
hászöne lvezö i 1989 utá n sikeresen e rve nyesí tette k pölitikái e s gázdásá gi 
helyzetelö nyu ket. Az á llámve delmi szervekkel egyu ttmu kö dö k á tvilá gí tá sá tá völrö l 
sem teljes kö ru , má rpedig ene lku l á tá rsádálmi szintu  erkö lcsi e s pölitikái 
megtisztulá snák nincs ese lye. 
 Temesvá r szelleme ben tö retlenu l ku zdenu nk kell á megálkuvá s 
felszá mölá sá e rt, á rendszervá ltözá s kiteljesí te se e rt, egyhá zi e s nemzeti 
kö zö sse geink jögáinák máráde ktálán e rve nyesu le se e rt. 
 
 Mindezek álápjá n kezdeme nyezzu k, högy Römá niá Párlámentje fögláljá 
ünnepi határozatbá áz 1989. december 15-e n kezdö dö tt e s á kö vetkezö  nápökbán 
kiteljesedett temesvá ri ne pfelkele s tö rte nelmi jelentö se ge t, s ánnák 30. e vfördulö já n 
adózzon méltó tisztelettel a népfelkelés hőseinek kiállása és áldozatainak 
emléke előtt. Ezzel egyu tt felke rju k á römá niái tö rve nyhözá st e s 
igázsá gszölgá ltátá st á kömmunistá diktátu rá e s áz 1989. december 22. utá ni u j 
á llámhátálöm bu ntetteinek teljes kö ru  feltá rá sá rá, á ve tkesek felelö sse gre vöná sá rá, 
válámint áz á ldözátök me ltá nyös kárpótlására. 
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