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Gazdag programsorozattal várja közönségét a máramarosi megyeszékhelyen hétfőn kezdődő Főtér Fesztivál

A nagybányai magyarság fon-
tos találkozási pontja a Főtér 
Fesztivál – mondta el a hétfőn 

kezdődő, egy hétig tartó rendezvény-
sorozatról Pintér Zsolt főszervező. 
„A Főtér Fesztivál másik elnevezé-
se: Nagybányai Magyarok Napjai, hi-
szen ezek azok a napok, amelyen a 
városban élő magyarok találkozhat-
nak. A rendezvény biztos pontot je-
lent számukra, ilyenkor szabadon 
ünnepelhetnek, szórakozhatnak 
együtt” – fogalmazott a főszervező. 
Kifejtette, akárcsak más fesztiválok 
megszervezése, a Nagybányai Ma-
gyar Napoké is sok időbe, energiá-
ba kerül. „Abból is látszik, mennyi-
re fontos a közösség számára ez az 
egy hét, hogy egész évben kérdések-
kel fordulnak hozzánk, szervezők-
höz, érdeklődnek, kíváncsiak, vagy 
éppen ők is hozzájárulnak ötletek-
kel, programjavaslatokkal a rendez-
vény szervezéséhez, sőt sokan le is 
bonyolítják az eseményeket” – tette 
hozzá. Úgy fogalmazott, a nagybá-
nyai magyar közösség a szó szoros 
értelemben „összeadja” a rendez-
vénysorozat anyagi hátterét, renge-
tegen járulnak hozzá anyagi és szel-
lemi segítséggel a Főtér Fesztivál si-

keréhez. „Másik biztató jel, hogy ez 
az esemény egyfajta támpontot je-
lent az itthoniaknak és azoknak is, 
akik külföldre költöztek. Ennek alá-
támasztására egyik idei üzenetünk 
az: jó itthon lenni, jó hazajönni, jó 
együtt lenni” – mondta Pintér Zsolt. 
A fesztivál számos kulturális és szó-
rakoztató eseménnyel, koncertek-
kel várja a közönséget, a progra-
mok legnagyobb részének helyszí-
ne a város főtere. Nyitórendezvény-
ként hétfőn a 300 éves Szenthárom-
ság-templom tiszteletére szervez-
nek programsorozatot. Mint a bejá-
rat fölött látható márványtábla is ta-
núsítja, 1718-ra már felépült a jezsu-
iták nagybányai temploma, az ün-
nepséggel erre az eseményre emlé-
keznek a helyiek. A rendezvény ke-
retében megkezdik az előkészülete-
ket a templomszentelés 300. évfor-
dulójának megünneplésére, amely-
re 2020-ban kerül sor. A fesztivá-
lon hivatalosan is elindul a szatmár-
németi City Rádió nagybányai ma-
gyar adása. Mivel a város elnyer-
te a Románia Ifjúsági Fővárosi cí-
met, ezért a Főtér Fesztivál kereté-
ben is megünneplik a diákságot: kü-
lönféle szórakoztató játékok és pró-

bák adnak lehetőséget arra, hogy az 
5 fős csapatok megmérettessék ma-
gukat. Több koncertet is vendégül 
lát a rendezvény: szerdán a Servet 
és Misztrál együttes lép fel a vá-
rosi színházban, a szeptember 13-
án kezdődő diáknapokon a Metalon 
és a gyergyószentmiklósi Bagossy 
Brothers Company is koncertezik. 
Pénteken a nagybányai Road Players 

Band, majd a magyarországi alter-
natív zenei színtér egyik legkedvel-
tebb zenekara, a Kiscsillag pezs-
díti fel a hangulatot a nagyszínpa-
don. Szombaton 7 órától a gyergyói 
4S Street, majd a magyarorszá-
gi Honeybeast rajongói hallgathat-
ják meg kedvenceiket, vasárnap, a 
fesztivál utolsó napján Szabó Balázs 
Bandája muzsikál majd. Az iroda-

lom kedvelőinek is ajánlanak prog-
ramot a szervezők: Demény Péter, 
valamint az Előretolt Helyőrség Író-
akadémia előadását. A fesztiválon 
ezen kívül fellép musicaljével a bu-
dapesti Madách Színház, valamint 
két előadásával a nyárádszeredai 
Bekecs néptáncegyüttes.

Mihály Kriszta

Ismeretlen tettesek meggyalázták 
tegnapra virradóra a Szatmárnéme-
ti főtéri parkjában március 15-én fel-
avatott Széchenyi István-szobrot. Az 
elkövetők egy román trikolórt fes-
tettek fel az egész alakos szobor ta-
lapzatára, valamint a következő ro-
mán nyelvű szöveget, ugyancsak 
piros-sárga-kék színekkel: „Ez itt 
Románia”. Kereskényi Gábor, a me-
gyeszékhely polgármestere közölte, 
mély megdöbbenéssel értesült a tör-
téntekről, szerinte a szobor talapza-
tára felírt szöveg magyarellenes üze-
net, szélsőséges támadás nemcsak a 
város magyarsága, hanem az egész 

szatmárnémeti közösség ellen. A té-
mában kibocsátott állásfoglalásá-
ban az elöljáró úgy vélekedett, azon 
kívül, hogy a „legnagyobb magyar” 
volt, Széchenyi István azt képviselte, 
amit napjainkban is minden magá-
ra valamit adó politikus hirdet: egy-
séges, fejlett és szabad Európát. Az 
elöljáró szerint bár a várost az elmúlt 
27 év során a békés együttélés jelle-
mezte, az utóbbi hónapokban meg-
változott a helyzet, akadnak ugyan-
is olyan, általa meg nem nevezett po-
litikusok, akik egyéni céljaik meg-
valósítása érdekében minden esz-
közt bevetnek. „A magyar és román 

közösség egymásrauszításával hó-
napok óta kísérleteznek, a sajtót és 
könnyen befolyásolható, gyanús hát-
terű személyeket egyaránt felhasz-
nálva. A bölcsek nyugalmával eddig 
nem léptünk fel ez ellen, mert remél-
tük, hogy idővel megszűnnek ezek az 
akciók. Sajnos nem így történt” – ál-
lapította meg az RMDSZ szatmárné-
meti szervezetének elnöki tisztségét 
is betöltő Kereskényi. A polgármes-
ter hozzátette, megtette a szüksé-
ges jogi lépéseket a szoborgyalázás 
ügyében, és elvárja az illetékes ható-
ságoktól a határozott és gyors fellé-
pést: a tettesek és a felbujtók mielőb-

bi felelősségre vonását. „Nem néz-
hetjük tétlenül, hogy politikai kalan-
dorok és a megrendelésükre rombo-
ló vandál kezek közösségünkre tá-
madjanak. Ez az akció mélyen sérti a 
békés együttélés hagyományait, ép-
pen ezért arra szólítom fel Szatmár-
németi minden tiszteségés polgárát, 
hogy együtt védjük meg közös érté-
keinket a XXI. századi keresztény 
Európa eszmeiségének jegyében” – 
szerepel Szatmárnémeti polgármes-
terének közleményében.

r. sz. 

Ünnepel a nagybányai magyarság

Megaparkoló épül 
Kolozsváron
Erdély legnagyobb gépkocsi
parkolóját hozza létre a kolozs
vári repülőtér mellett a létesít
ményt működtető Kolozs megyei 
önkormányzat és a kolozsvá
ri polgármesteri hivatal – jelen
tette be Alin Tișe, a megyei ön
kormányzat elnöke (képünkön). 
A Mediafax hírügynökség beszá
molója szerint a 12 hektáros te
rületen létrehozandó felszíni 
parkoló 2500 gépkocsi befoga
dására lesz alkalmas. A repülő
tér utasainak a kiszolgálása mel
lett arra is lehetőséget teremt 
majd, hogy a Kolozsvárt északról 
és keletről megközelítők szimbo
likus parkolási díj ellenében a vá
ros peremén hagyják gépkocsi
ikat, és tömegközlekedési esz
közökkel jussanak a belváros
ba. Alin Tișe kedden elmondta, a 
megyei önkormányzat biztosítja 
a területet, alakítja ki és működ
teti majd a parkolót, a városve
zetés pedig jegykibocsátó rend
szert építi ki, és biztosítja a tö
megközlekedést a parkoló és a 
belváros között. Az önkormány
zati vezető szerint már 2019ben 
megnyílik, majd fokozatosan bő
vül a parkoló, mely kezdetben 
csak pár száz gépkocsi befoga
dására lesz alkalmas. 
A létesítmény várható költségei 
kapcsán Alin Tişe tanácselnök el
mondta, hamarosan elkészül a 
megvalósíthatósági tanulmány, 
és akkor fognak becslésekbe bo
csátkozni a parkoló anyagi von
zatáról.  

KróniKa

Meggyalázták Széchenyi István szobrát Szatmárnémetiben

„Miénk itt a tér”. Ez az egyik szlogenje a nagybányai magyarság ünnepének, a Főtér Fesztiválnak

„Ez itt Románia” – üzeni a talapzatra felpingált szöveg

Marosvásárhelyi 
előállítás
A marosvásárhelyi rendőrség ked
den őrizetbe vett egy 22 éves fér
fit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
románellenes feliratokat festett 
a Posta utca egyik épületére. A 
rendőrség közleménye szerint a 
nyomozások során kiderült, hogy 
szeptember elsejére virradóra a 
tettes „obszcén szavakat festett 
fehér színű folyadékkal az egyik 
ingatlan falára és a közelben levő 
buszmegállónál levő létesítmény
re”. Az okozott kár értéke 2000 lej. 
A 22 éves fiatalt 24 órára őrizetbe 
vették, a további vizsgálatokat a 
marosvásárhelyi ügyészség végzi. 
Mint arról beszámoltunk, a vásár
helyi épület homlokzatán a követ
kező román nyelvű szöveg jelent 
meg: „Szopjon Románia, szopjon 
Trianon, éljen Magyarország!”

siMon Virág

Száznál több ifjúsági és családi programot kínál 

Nagybánya magyar ünnepe, a hétfőn kezdődő, egy 

hétig tartó Főtér Fesztivál. A helyi magyar közösséget 

összefogó rendezvénysorozatról a főszervező, Pintér 

Zsolt beszélt a Krónikának.

Forrás: FacebooK.coM/Főtér FesztiVál

Fotó: szatMárnéMeti polgárMesteri hiVatal




