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Az 1989-es temesvári népfelkelésnek 
és a romániai kommunista diktatúra 

bukásának 25. évfordulóján szeretettel 
hívjuk és várjuk jubileumi emlékhetünk 

rendezvényeire!

Emlékhét A tEmEsvári 
forrAdAlom kitörésénEk 

25. évfordulóján
2014. dEcEmbEr 15–21.

szErvEzők

tőkés lászló EurópAi pArlAmEnti képvisElő



Hétfő, 2014. december 15.
bUdAPest
helyszín: A magyar tudományos Akadémia díszterme
(széchenyi istván tér 9.)
fővédnök: kövér lászló, az országgyűlés elnöke

0800 évfordulói emlékülés
rövidfilm: rendszerváltó advent – temesvár 1989. 
készítette: maksay ágnes, filep farkas (mtvA)

köszöntő: lovász lászló, a magyar tudományos Akadémia 
elnöke
nyitóbeszéd: Orbán Viktor, magyarország miniszterelnöke
megemlékezés: tőkés lászló európai parlamenti képviselő,
az Emnt elnöke

Ünnepi beszédet tartanak: 
  sali berisha, volt albán államfő és miniszterelnök
  marek kuchciński, a lengyel képviselőház alelnöke
  erdélyi Géza, nyugalmazott felvidéki református 
  püspök
  frank spengler, a konrad Adenauer Alapítvány
  magyarországi képviseletének vezetője 
  lezsák sándor, az országgyűlés alelnöke
  Wittner mária szabadságharcos, korábbi
  országgyűlési képviselő
  florian mihalcea, a temesvár társaság elnöke 
  szűrös mátyás, volt ideiglenes köztársasági elnök
  Pawel Ukielski, a lengyel nemzeti Emlékezet
  intézet igazgatóhelyettese 
  és más jeles vendégek.
zárszó:  Németh zsolt, az országgyűlés külügyi
  bizottságának elnöke

műsor:  döbrentei kornél: Elvégeztetett (vers),
  szvorák katalin: Hajnalvárás (rabénekek),
  Én felültem a világ vad lovára (keservesek).



Jubileumi kiállítás: Temesvárról Európába
megnyitják: tőkés lászló lelkipásztor
      semjén zsolt miniszterelnök-helyettes 
         
Alkalmi fogadás
helyszín: mtA kodály- és vörösmarty-terme (széchenyi tér 9.)

1530 könyvbemutató
helyszín: A magyar Újságírók országos szövetsége székháza 
(1064 budapest, vörösmarty u. 47/A)
szőczi árpád: Temesvár – A romániai forradalom
kitörésének valódi története
bemutatják: szőczi árpád, újságíró, filmrendező
       michel clair, kanadai francia újságíró
       rejean roy, kanadai francia újságíró
       deák Péter filmproducer

A bemutató nyelve angol és magyar.
Szinkrontolmácsolást biztosítunk.

szerdA, 2014. december 17.
temesVár

1100 forradalmárok és diákok találkozása
1230 Családom a kommunizmusban. A jövő elkezdődött.
 Az Erdélyi magyar nemzeti tanács és a magyar ifjúsági
 tanács közös alkotópályázatának eredményhirdetése

helyszín: bartók béla líceum (Gen. ion dragalina sugárút 
11/A)

1400 kiállításmegnyitó: Temesvárról Európába
helyszín: a temesvár társaság székhelye (bastionul
theresia/teréz bástya – martin luther utca 4.)

1600 egyetemisták a történelmi helyszínen – a partiumi
 keresztény Egyetem diákjai a belvárosi református templom-

ban tőkés lászlóval találkoznak



JUbileUmi emlékest
helyszín: regionális vállalkozásfejlesztési központ
(bd. Eroilor de la tisa nr. 22.)

1800 rövidfilm: Rendszerváltó advent – Temesvár 1989.
Ünnepi beszédet tartanak:
  tőkés lászló európai parlamenti képviselő,
  az Emnt elnöke
  sali berisha, volt albán államfő és miniszterelnök 
  áder János, magyarország köztársasági elnöke  
műsorvezető: balázs Attila, a csiky Gergely állami magyar  
        színház igazgatója

1930 magyar rapszódia – a magyar állami népi Együttes ünnepi 
műsora

2040 Alkalmi fogadás

csütörtök, 2014. december 18.
kONfereNciA
Anno mirabilis 1989 – megválaszolatlan kérdések
25 év távlatában
helyszín: regionális vállalkozásfejlesztési központ
(bd. Eroilor de la tisa nr. 22.)

1000 köszöntő: tőkés lászló, egykori temesvári református
     lelkipásztor
     Hamar Alpár ’89-es szabadságharcos
1010 i. rendszerváltoztatók a rendszerváltozásról

levezető elnök: szilágyi zsolt,
           az Erdélyi magyar néppárt alelnöke
Előadók: 
  Pozsgay imre, volt államminiszter (1988–1990) 
  max teleki, az Amerikai magyar koalíció elnöke
  deutsch tamás európai parlamenti képviselő 
  filep mária, a páneurópai piknik szervezője
  kincses előd ügyvéd
  balaton zoltán, a ’89-es Emlékbizottság tagja
  Győri béla rádiós, a vasárnapi Újság volt felelős 
  szerkesztője
  



  
  
  borbély imre politológus
  ion istvan, mérnök, az 1989-es temesvári
  felkelés részvevője
  Neela Winkelmann, az Európai Emlékezet
  és lelkiismeret platform igazgatója 
 és más jeles vendégeink.

1400 ii. 25 év után – a múltból a jövőbe
levezető elnök:  toró t. tibor,
   az Erdélyi magyar néppárt elnöke 
Előadást tartanak: 
  Göran lindblad, az Európai Emlékezet
  és lelkiismeret platform elnöke
  ágoston András, a vajdasági magyar demokrata 
  párt tiszteletbeli elnöke
  smaranda enache, a pro Európa liga társelnöke
  Németh zsolt parlamenti képviselő,
  az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
  tunne kelam európai parlamenti képviselő,
  észtország (videoüzenet)
  duray miklós író, a felvidéki magyar koalíció
  pártjának korábbi elnöke 
  Gabriel Andreescu, egyetemi tanár, emberjogi
  aktivista 
  szőcs Géza költő, miniszterelnöki főtanácsadó (levél)
  balázs ádám újságíró, diplomata
 és más jeles vendégeink.

Az emlékest, valamint a konferencia nyelve magyar,
román és angol. Szinkrontolmácsolást biztosítunk.

1800 ökumenikus emlékünnepély
helyszín: temesvár-belvárosi református templom (timotei cipa-
riu u. 1. szám.)
házigazda: fazakas csaba esperes
igét hirdet: tőkés lászló volt temesvári lelkipásztor
A testvéregyházak képviselőinek szolgálata
temesvári mise – a szegedi vox nova kórus és a gyergyószent-
miklósi szent miklós kamaraegyüttes előadásában
fellép az Új ezredév református központ vegyeskara és a bel-
városi református egyházközség szabolcska mihály Vegyeskara



1930 emléktábla-avatás a templom előcsarnokában
  bálint benczédi ferenc unitárius püspök
  lomnici zoltán, az Emberi méltóság tanácsának  
  elnöke

PéNtek, 2014. december 19.
helyszín: Új Ezredév református központ
(splaiul morarilor 1/b.)

1000 Az évfordulóra megjelent könyvek bemutatója
  szőczi árpád: Temesvár − A romániai forradalom  
  igaz története
  Antal János, Joel david: Rev. Revolution
  molnár kálmán: Szilágysági szabadító karácsony.  
  Tövisháti emlékezések 1989− 2014 (harmadik,
  bővített kiadás)  
  Nagy Attila: Egy forradalom a média tükrében
  Nagy Attila: Temesvár − Románia Csillaga
  árnyékában
  Antal János: Revisionists Seek Revenge  
  molnár János: Szigorúan őrzött evangélium. i−iii.
  borbély zsolt Attila: Az erdélyi magyar politikai
  érdekképviselet negyed évszázada 

2014. december 20., szOmbAt
NAGyVárAd

1730 A lyukas forradalmi román zászló kitűzése az európai
 parlamenti iroda homlokzatára 
 helyszín: kálvin utca 2.

1800 megemlékezés a temesvári népfelkelés 25. évfordulóján 
helyszín: a partiumi keresztény Egyetem díszterme
(str. primăriei 36.)
pódiumbeszélgetés temesvár „szabadító karácsonyáról”
  Hermán m. János, lelkész, egyetemi tanár
  Győri béla, újságíró
  tőkés lászló, európai parlamenti képviselő



1840 kiállításmegnyitó: Temesvárról Európába
 bemutatja tőkés máté szervező

1850 székelyhidi ágoston: Végítélet − színielőadás meleg Vilmos 
rendezte: meleg vilmos színművész

1945 A kiállítás megtekintése

2014. december 21., VAsárNAP
meNyő
 

1100 hálaadó istentisztelet a templom kertjében – igét hirdet
 tőkés lászló egykori menyői lelkipásztor

1130 Az 500 éves menyői műemlék templom bemutatása –
 Paniti-teleky zoltán menyői református lelkipásztor 

1140 A menyői gyülekezet ünnepi műsora 

emlékünnepély: 1989 karácsonya menyőben
helyszín: művelődési ház

1200 Alkalmi köszöntők 

1230 szemelvények szilágyi istván és bálint tibor korabeli írásaiból
díszvendégek: szilágyi istván és bálint tiborné kovács Júlia 

1300 könyvbemutató: molnár kálmán: Szilágysági szabadító
 karácsony. Tövisháti emlékezések 1989-2014

1310 kiállításmegnyitó: Temesvárról Európába −
 bemutatja tőkés máté 

1320 szeretetvendégség
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