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A Szentháromság-templom jubileumával kezdődött a Főtér Fesztivál

Ünneplik a háromszáz éves istenházát
Nagybánya 300 éves 

katolikus templomának 

jubileumi ünnepségével 

kezdődött el hétfőn a 

Főtér Fesztivál. A mára-

marosi megyeszékhely 

magyarságának egy hé-

tig tartó ünnepe gazdag 

programot kínál a követ-

kező napokban.

A nagybányai Szentháromság-
templom felszentelésének 300. 
jubileuma alkalmából  hétfőn  

kezdődött el a Máramaros megyei 
város egy hétig tartó magyar ünne-
pe, a Főtér Fesztivál. A rendezvé-
nyen Szmutku Róbert, a katolikus 
templom esperese megnyitotta azt 
a két évig tartó programsorozatot, 
amellyel a város 300 éves katolikus 
templomát ünnepli. A Főtér Fesztivál 
– Nagybányai Magyar Napok főszer-
vezője, Pintér Zsolt hangsúlyozta, 
a Szentháromság-templomra min-
den egyes nagybányai lakos büsz-
ke, legyen az bármilyen felekezetű, 
hiszen az 1718-ban már álló épület 
sokat adott a városbeli magyarság-
nak. Mint elhangzott, a rendezvény 
jelentős eseménnyel nyílt meg idén 
is, akárcsak tavaly: 2017-ben a Fő-
tér Fesztivál első napján avatták 
fel a Híd utcai iskolát, most pedig a 
Szentháromság-templomban, eb-
ben az ikonikus épületben indítot-
ták a magyar ünnepségsorozatot. 

Szmutku Róbert úgy fogalmazott, a 
múlt olyan életképekben bővelke-
dik, amelyekből tanulni tudunk és 
később építkezni. Mint kifejtette, ez 
a megemlékezés csak a kezdet, mi-
vel 2020-ban lesz 300 éve annak, 
hogy a Szentháromság-templomot 
felszentelték: a két év alatt külön-
féle kultúrprogramokat terveznek, 
amelyek segítik egységessé tenni 
a nagybányai magyar közösséget. 
Turtureanu Róbert atya nagy vona-
lakban bemutatta a Szenthárom-
ság-templom épületének 300 éves 
történetét, amelyet mesteri szakdol-
gozatában aprólékosan feldolgozott. 
Ismertetőjéből kiderült, az épület 
a korabeli Szent Márton-templom 
megmaradt alapjaiból épült, és 1718-
ban lett kész. Nem lehet tudni ponto-

san, hogy ki tervezte, vagy azt, hogy 
ki kivitelezte, de az biztos, hogy a 
jezsuita rend nagy szerepet vállalt 
benne. A két tornyú barokk épület 
külalakját és belsejét helyi irányza-
tok és hagyományok befolyásolták, 
a 19. és 20. században is végez-
tek rajta kiegészítő munkálatokat. 
1782. szeptember 6-án II. József 
császár a városnak ajándékozta a 
templomot, amelynek berendezé-
se, díszítése arányos. Kifinomult or-
namentikát, elegáns alappilléreket 
és aranyozott oszlopdíszeket lát-
hatnak a belépők, a Szentháromság 
gondolatkörére utalva mindkét olda-
lon 3-3 oltár található. 1936-ban fel-
újították a templom belsejét, és egy 
Pécsett készült orgonát hoztak mű-
ködésbe. Az ünnepi szentmisén az 

esperes hangsúlyozta, hogy a nagy-
bányai közösségnek össze kell tar-
tania, a múltból tanulni, a jelenben 
szenvedéllyel élni ahhoz, hogy a jö-
vőben fennmaradhasson. Hétfőn 
bemutatták a Mezei József Nagy-
bányán tevékenykedő festőről szó-
ló nagymonográfiát, az eseményen a 
kötet szerzője, Nagy Gyöngyvér, va-
lamint Pintér Zsolt beszélt a festő-
művész életéről és munkásságáról, 
de arról is, hogy melyek voltak azok 
a festmények, amelyeket a Szenthá-
romság-templom számára festett. 
A Főtér Fesztivál a következő na-
pokban is gazdag programot kínál, 
részletek a Nagybánya.ro honlapon 
olvashatók.
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Kiadhatják a román 
hackert Amerikának
Jóváhagyta a gyulafehérvári íté-
lőtábla az Egyesült Államoknak 
a Marcel Lehel Lazăr (Guccifer) 
hacker kiadatására vonatkozó ké-
relmét, a kiberbűnözőnek azonban 
előbb Romániában kell letöltenie a 
büntetését. Az ítélőtábla honlapja 
szerint a bírói testület jóváhagyta 
a Guccifer, illetve Micul Fum (Kis 
Füst) álneveken elhíresült hacker, 
Marcel Lehel Lazăr kiadatását 
az Amerikai Egyesült Államok-
nak, hogy töltse le a tengerentúli 
igazságszolgáltatás által kiszabott 
52 hónapos büntetését, amelyet 
védett számítógéprendszerbe 
történő jogosulatlan belépés és 
minősített személyazonosság-lo-
pás miatt kell letöltenie – tájékoz-
tat az Agerpres. A testület azonban 
elhalasztotta a kiadás dátumát 
mindaddig, amíg a férfi le nem 
tölti Romániában kiszabott, 7 éves 
börtönbüntetését, vagy a romániai 
igazságszolgáltatás nem helye-
zi őt feltételesen szabadlábra. Az 
ítélőtábla döntése 5 napon belül 
megfellebbezhető.

Félszáz bevándorló 
bukott le Nagylaknál
Összesen 53 migránst találtak a 
határrendészek egy Romániában 
forgalomba írt kamionban a nagylaki 
közúti határátkelőhelyen - tájékoz-
tatta a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság szóvivője tegnap az 
MTI-t. Szabó Szilvia közölte, a Ma-
gyarországra belépésre jelentkező  
teherautót közösen ellenőrizték a 
két ország hatóságai. A jármű rakte-
rében 53 embert találtak megbújva. 
A férfiakból, nőkből és gyermekek-
ből álló csoport tagjai iraki, iráni és 
palesztin állampolgárnak vallották 
magukat. A jármű román állampol-
gárságú vezetőjével szemben em-
bercsempészés, a megbújt szemé-
lyekkel szemben tiltott határátlépés 
miatt indul eljárás.

Tudásfelmérő vizsgák 
jövő májusban
Jövő év május 7-e és 23-a között 
zajlanak majd a másodikosok, a 
negyedikesek és a hatodikosok 
országos tudásfelmérő vizsgái 
– közölte a tanügyminisztérium. 
A szaktárca honlapján közzétett 
ütemterv szerint a másodikosok 
vizsgáit május 7-e és 10-e között 
tartják. Az első vizsganapon román 
nyelv és irodalomból, a kisebbségi 
oktatásban résztvevők esetében 
pedig anyanyelvből mérik fel a ta-
nulók íráskészségét, 8-án olvasási 
kompetenciáikat tesztelik, 9-én 
matematikából vizsgáznak a ta-
nulók, 10-én pedig román nyelvből 
mérik fel a kisebbségi oktatásban 
résztvevők tudását. A negyedik 
osztályosok május 14–16. között 
vizsgáznak, a hatodikosoknak pe-
dig május 22-én és 23-án szervezik 
a tudásfelmérőt.

A nagybányai magyarság ikonikus épülete a Szentháromság-templom, amelynek most kezdődött a jubileuma  

Borboly-per: vitatják a titkosszolgálat szerepét
Továbbra sem látják tisztázottnak 
az ügyvédek a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) szerepét a Borboly 
Csaba, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnöke és több más sze-
mély elleni büntetőpert megelőző 
nyomozás során. Újabb alkotmá-
nyossági kifogást fogalmaztak 
meg, erről később dönt a tárgya-
lást vezető bíró.

A SRI nem végzett semmilyen 
nyomozati  cselekményt,  sem 
műszaki eszközökkel történő 
megfigyelést az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály (DNA) által 
folyatott vizsgálat során – ez áll 
abban a levélben, amelyet a hír-
szerző szolgálat küldött a Hargita 
megyei törvényszék arra vonat-
kozó kérdésére, hogy a Borboly 
Csaba és több más személy el-
leni büntetőeljárás során milyen 
együttműködés volt a vádhatóság 
és a SRI között. Több vádlott ügy-
védje viszont ezzel nem ért egyet, 
mivel az ügycsomó anyagai alap-
ján úgy tűnik, az együttműködés 
többet jelentett a lehallgatások 
műszaki feltételeinek biztosítá-
sánál. A Hargita megyei törvény-
széken tartott hétfői tárgyaláson 
a bíró ismertette a Legfelsőbb Íté-
lő- és Semmítőszék válaszát is a 
nemzetbiztonsági okokra való hi-
vatkozással elrendelt lehallga-
tásokat engedélyező bírói döntés 
titkosításának feloldása érdeké-
ben küldött kérésre. Eszerint a 
titkosítás feloldása nemzetbizton-

sági kockázatot jelentene, ezért 
ezt nem tehetik meg.

Nincs pontosítás

Egy alkotmányossági kifogást is 
megfogalmaztak Borboly ügyvé-
dei a büntetőeljárási törvénnyel 
kapcsolatban, amelyben azt kifo-
gásolják, hogy a nemzetbiztonsá-
gi okokból elrendelt lehallgatások 
során készült felvételek felhasz-
nálhatók bizonyítékként más jel-
legű, a nemzetbiztonságot nem 
érintő ügyekben is. ,,Ha a SRI dön-
ti el, hogy minek van bizonyítékér-
téke, az nagyon súlyos dolog, mert 
bűnüldöző szervvé válik” – érvelt 
az egyik védőügyvéd. Az ügyész a 
kifogás elutasítását kérte, a bíró 
közölte, később dönt a beadvány-
ról, amelyet elfogadása esetén az 
Alkotmánybírósághoz továbbít-
hatnak. Az ügyvédek közül többen 
úgy értékelték, a bíróság nem ka-
pott érdemleges választ a vádha-
tóságtól a vádirat pontosításával 
kapcsolatban sem – nem alapoz-
ták meg sem az okirat-hamisítás-
ra való felbujtás, sem a hivatali 
visszaélés vádját, hanem törvé-
nyeket, kormányhatározatokat so-
rolnak fel, amelyeket szerintük 
a vádlottak megsértettek. A vád 
képviselője úgy érvelt, hogy alap-
talan a vádirat újrafogalmazására 
vonatkozó kérés, és amennyiben a 
bíró úgy ítéli meg, hogy az érintett 
cselekményeket a törvény nem 

bünteti, jogában áll felmenteni a 
vádlottakat.

Öt éve emeltek vádat

Amint arról korábban beszámol-
tunk, az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban 
vádolta meg a Hargita megyei ön-
kormányzat elnökét, Borboly Csa-
bát a közérdek ellen elkövetett 
többrendbeli hivatali visszaélés-
sel, magánokirat-hamisításra való 
többrendbeli felbujtással, hamisí-
tott közokirat felhasználására való 
felbujtással, közokirat-hamisítás-
sal, illetve rágalmazó feljelentés-
sel, vele együtt további tizenkét 
személyt küldtek a vádlottak pad-
jára. A DNA szerint a vádlottak két 
megyei út, a Felsőboldogfalvától Er-
dővidékre vezető 131-es és a Csík-
rákost Lóvésszel összekötő 124-es 
számú megyei út felújítása kapcsán 
több mint 4,8 millió lejjel károsítot-
ták meg Hargita megyét. A vádirat 
szerint az összeg a megőrzésre ha-
gyott, ám a valóságban nem létező 
építési anyagok értékéből, valamint 
a közbeszerzési eljárásokról kizárt 
cégek ajánlatai és a tulajdonkép-
pen leszerződött munkálatok érté-
ke közötti különbségekből adódik. 
Három vádlott korábban beismerő 
vallomást tett, őket el is ítélték, a 
többiek alaptalannak tartják a vá-
dakat.

KOVÁCS ATTILA

Sért, de nem uszít?

Az ügyészség szerint nem tar-
talmaz uszító elemeket az a 
magyargyalázó falragasz, mely 
júniusban a Bihar megyei törvény-
szék falán jelent meg – közölte az 
RMDSZ nagyváradi szervezete. Az 
A5-ös méretű öntapadós falragaszt 
a Váradinum.ro helyi blog mutatta 
be. A piros-sárga-kék alapú lapon 
az a szöveg állt, hogy „Románok 
vagyunk, és megvédjük földünket, 
népünket és történelmünket”, alat-
ta egy piros-fehér-zöld folt fehér 
sávjában a Magyarország felirat 
szerepelt, amit piros vonallal áthúz-
tak, a lap aljára pedig egy nyomda-
festéket nem tűrő magyargyalázó 
felszólítást nyomtattak. Az RMDSZ-
szervezet feljelentésében azt kérte: 
azonosítsák az elkövetőt, és közös-
ség elleni uszítás és diszkrimináció 
bűntette miatt vonják felelősségre. 
Az ügyészség hivatalos átiratban 
arról értesítette az RMDSZ-szerve-
zetet, a falragasz tartalma nem utal 
arra, hogy az elkövető gyűlöletre 
vagy diszkriminációra uszítana va-
lamely csoport ellen. Az ügyészség 
elismerte, a falragasznak gyaláz-
kodó jellege van, és ez is sérti a 
társadalmi együttélés szabályait, 
de megítélése szerint ez a kihágás, 
nem pedig a bűncselekmény kate-
góriájába tartozik, és nem helytálló 
az esetnek a gyűlöletre vagy diszk-
riminációra való uszításként törté-
nő besorolása.
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