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Ha augusztus vége, szeptember eleje, akkor ideje 

beszerezni a hagymát, mégpedig Madéfalváról! Ezt 

jól tudják a csíkiak, de a távolabbi vidékekről érke-

zők is, akik egyre nagyobb számban vesznek részt 

a madéfalvi hagymafesztiválon. Idén a kilencedik ki-

adását tartották a helyi önkormányzat által kezde-

ményezett, és több helyi szervezettel, intézmény-

nyel karöltve megtartott rendezvénynek. Színes ri-

portunkban a hagymatermesztés hagyományát és 

a gazdák mai lehetőségeit vesszük számba. 

8–9.

Beszélgetés Zilahi 
Csabával a rock and roll 
hullámhosszán

Izsák Balázs:
a diplomáciai utak
sikere rajtunk múlik

Marius L. Vizer
vezető sporttá 
alakította a dzsúdót

Madéfalvi hagymát tessék!

4.

7.

15.

MAKKAY 
JÓZSEF

Magyar közösségi oldalakon olvasok 
olyan megdöbbentő bejegyzéseket, 
hogy az erdélyi román és magyar naci-
onalizmus kéz a kézben halad. Mindezt 
a székelyudvarhelyi miccsbotrány kap-
csán lőtte világhálóra a román-magyar 
megbékélés néhány liberális élharcosa, 
arra utalva, hogy egyformán bűnös a 
titkosszolgálati háttérrel mozgatott ma-
gyargyűlölő román vlogger és a véde-
kezni próbáló erdélyi magyar, aki annyit 
tehet, hogy kihúzza a fejét abból a po-
csolyából, amibe a többségi társadalom 
rendszeresen belekényszeríti.

Nem kell jósnak lennünk, hogy lás-
suk, a jövő évi nagyromán cente-
náriumi előkészületekbe az egész 
országot forrásba hozó „magyar 

miccsesbotrányok” éppúgy beletar-
toznak, mint a teljesen fellobogózott 
települések látványa. A titkosszolgá-
lati tárházban minden bizonnyal en-
nél sokkal több meglepetés vár ránk. 
Habár erről pontos információink nin-
csenek, de ne legyen kétségünk afe-
lől, hogy a „láthatatlan állam” ma-
gyarellenes intézkedései napról nap-
ra láthatóbbakká válnak. A vérszemet 
kapott román titkosszolgálati és poli-
tikai elit újabb és újabb módszereket 
tesztel, hátha elszakad valahol a cér-
na, és kikényszeríthető egy marosvá-
sárhelyi típusú pogrom, amely újabb 
löketet adna a többségi társadalom 
által oly kívánatosnak tartott magyar 
kivándorláshoz.

Miközben Moldova Köztársaságban 
– hathatós bukaresti segítséggel – a 
kisinyovi kormány épp egy olyan tör-
vénytervezeten dolgozik, amely meg-
tiltaná, hogy az ország településneve-
it oroszul, gagauzul vagy más kisebb-
ség nyelvén lehessen leírni, megeshet, 
hogy a Ceauşescu-rendszerben szocia-
lizálódott romániai politikusok idehaza 
is gyümölcsöztetni szeretnék a Kárpá-
tok Géniuszának módszereit. Ha ugyan-
is a nyolcvanas évek ádáz magyarel-
lenességével próbáljuk párhuzamba 
hozni a közel három évtizeddel későb-
bi centenáriumi előkészületek idősza-
kát, nagyon sok közös vonást fedezünk 
fel. A módszerek nyilván másak, de a tö-
rekvés ugyanaz: megalázni és távozás-

ra kényszeríteni a székelyföldi, illetve 
az erdélyi magyarságot. A marosvásár-
helyi katolikus iskola vagy az orvosi és 
gyógyszerészeti egyetem ügye csupán 
kettő a sok közül, amelyekkel szemben 
látszólag épp úgy tehetetlen az erdélyi 
magyarság, mint a Székelyföld egészét 
megalázni akaró, székelyudvarhelyi 
miccses botránnyal szemben.

Az egymást követő, egymást szerve-
sen kiegészítő magyarellenes lépések 
lajstroma mind azt bizonyítja, hogy Bu-
karestnek, illetve a román államnak so-
ha semmi sem drága, ha a szemükben 
a legnagyobb szálkát jelentő erdélyi 
magyarság vegzálása a tét. A magyar-
ság lélekjelenlétén múlik, hogy ezekre 
a provokációkra milyen választ ad.

Vérszemet kapott provokátorok
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Messze földön híres fesztivállal ösztönzik a hagymatermesztést és -értékesítést
FOTÓ: KRISTÓ RÓBERT

„Hagymás” vigadalom: zenével, tánccal, hagymakoszorúkkal és finom ételekkel hirdetik a madéfalviak helyi terméküket
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