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Királyi  hagymafesztivál
Kiállításmegnyitóval kezdődik az eseménysorozat

• Tizedik alkalommal 
nyitják meg a Ma-
défalvi Nemzetközi 
Hagymafesztivált 
szombaton a Mátyás 
király uralkodását 
bemutató vándorkiál-
lítással.
K Ö M É N Y  K A M I L L A

A Mátyás Király – mecénás 
és katona elnevezésű ván-
dorkiállítás megnyitójával 

kezdődik a X. Madéfalvi Nemzet-
közi Hagymafesztivál szombaton 
délután hat órától a Siculicidi-
um-kápolnában. A Magyarság Há-
za közreműködésével Székelyföl-
dön először látható anyag korszerű 
módon kívánja bemutatni Mátyás 
uralkodását, emléket állítva a ki-
rálynak, aki egyszerre törekedett 
naggyá tenni a hazát, és munkál-
kodott annak megvédéséért. A 

Mátyás-emlékév részeként „Meré-
nyi Zoltán és Somodi András által 
megálmodott, a maga nemében 
egyedülálló műtárgykompozíció 
különleges módon, a 21. századra 
is refl ektálóan mutatja be Hunyadi 
Mátyás életét. (…) Nem az adatok 
és az információk mennyisége, ha-
nem az ezekből gondosan kiválo-
gatott elemek sajátos szemléletmó-
dot tükröző összeállítása az, ami 
egyedülállóvá és megkerülhetet-
lenné teszi ezt a kiállítást, és nem 
feltétlenül csak az emlékév során” 
– olvasható az igazságos király szü-
letésének 575., királlyá koronázá-
sának 560. évfordulója alkalmából 
meghirdetett emlékév honlapján.

További program

Az idénre kilenc napossá bővült 
hagymafesztivál a szombati meg-
nyitó után vasárnap folytatódik: 11 
órától ünnepi szentmisére várják 
a híveket, fél egytől pedig a helyi 
önkormányzati tanácsosi testü-
let dísztanácsülést tart a felújított 
kultúrotthonban, ezzel újra átad-

va rendeltetésének a kívül-belül 
megújult létesítményt. Este nyolc 
órától a tizennyolc évesek tarta-
nak bált a művelődési központ-
ban, ahova minden táncoskedvűt 
várnak. Hétfőn délelőtt a helyi 
gyermekeknek a Székelyföldi Le-
gendárium meséiből vetítenek, 
este hét órától pedig komoly-
zenei esten lehet részt venni a 
kultúrotthonban, amelyen Vá-
nyolós András, Ványolós Or-
solya, Cseh Izabella és Lázár 
Zsombor zenél. Egyébként jövő 
héten minden napra készültek 
programmal a hagymafesztivál 
szervezői, lesz gyerekeknek szó-
ló színházi előadás, filmvetítés, 
labdarúgótornák, táncház, hagy-
mabál, kulturális és hagyományőr-
ző előadások, koncertek, gyermek-
foglalkozások és gasztronómiai 
vetélkedők is. A rendezvény részle-
tes programja elérhető a X. Madé-
falvi Nemzetközi Hagymafesztivál 
Facebook-oldalon.

O L Á H - G Á L  E L V I R A

Balkanizálódtunk
Nehéz szívvel mondom, de mon-

dom. Ilyen szemetes rég volt városunk, 
Csíkszereda, a szégyenérzet az első, 
amit érez az ember, ha egy máshonból 
érkezett emberrel sétál az utcán. Gyak-
ran helyeznek virágot, koszorút a Márton 
Áron-szoborhoz, megállnak egy-egy 

imára, mindannyiunk szégyene, hogy 
a környező virágágyások tele vannak 
cigarettacsikkel, eldobott üdítőitalos do-
bozokkal, használt papírzsebkendővel. 
Szomorú látványt nyújtanak a játszó-
terek is, ahol a padokon esti pihenőjü-
ket tartják az aranyifjúság képviselői. 
Zsebpénzük az van, mert jut italra, ciga-
rettára és szotyira, reggelre a nyomok 
mutatják. Ami pedig a mértéket illeti, az 
azon látszik, hogy keveredik-e a szemét 
padokról, kerítésről vagy játékszerekről 
letört lécdarabokkal. Nem mondhatom, 
hogy nem járnak a köztisztaságiak (talán 
a város közmunkásai), de inkább csak 

járnak és összeszedik a nagyját. Padok 
alá, virágágyásba már nemigen nyúlnak 
a hulladék után. 

Amiért mégis nagyon elkeseredem 
a közállapot láttán, az a nagymérvű 
közömbösség. Minap, mikor elhaladtam 
mellette, a játszótéren eldobott pelenkát 
láttam. Csodálkoztam, hogy anyukák és 
nagyik felügyelik mellette gyermekei-
ket. Visszafelé már nem volt... No nem! 
Néhány nap múlva, szokásos reggeli 
szemétgyűjtő magánakciómon a kis 
famozdony alól került elő, egy deszká-
val volt lefedve. Rászólni pedig senkire 
nem szabad. Már a kisgyerek is tudja a 

választ, mi közöm hozzá?! Persze sokkal 
jobb lenne, ha a rend őrei szólnának rá 
a szemetelőkre, a játszótereket este bir-
tokba vevő fiatalokra, a fákat tördelőkre, 
az úton-útfélen dohányzókra és kedven-
ceik piszkát ottfelejtő kutyasétáltatók-
ra, vagy éppen a folyton lomtalanító 
tömbházlakókra, akik nem a tavaszi és 
őszi lomtalanításkor rakják ki felesle-
ges dolgaikat, hanem amikor éppen láb 
alatt van. Mert van minderre szabály, 
kiszabható bírság, és talán lenne 
foganatja is a szigornak. Csak igény 
nincs sajnos, mert balkanizálódtunk, és 
a legnagyobb baj, hogy már nem zavar! 

• J E G Y Z E T  

ISZLAI KATALIN

G yorsan véget ért az elöljárók 
ellen indult bírósági eljárás 

tegnap délelőtti újabb tárgyalása a 
Maros Megyei Törvényszéken, mivel 
ezúttal a védelem kért halasztást az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) félmegoldása miatt – tud-
tuk meg Milu Timocetől, a perben 
Ráduly Róbert Kálmánt képviselő 
kolozsvári ügyvédi iroda ügyvédjé-
től. Elmondása szerint a korábbi, jú-
niusi tárgyaláson azt indítványozta, 
hogy tisztázzák: a DNA részvétele a 
jelenlegi ügyben a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) és a legfőbb ügyész-
ség közötti együttműködésnek kö-
szönhető-e. A kérésüket a bíróság 
jóváhagyta, a DNA pedig kedden 

adott választ a kérdésre, csakhogy 
a dokumentum titkosított. Ezért a 
Rádulyt képviselő ügyvéd a tegnapi 
tárgyaláson az iratok titkosításának 
feloldását és – emiatt – halasztást 
kért. A következő tárgyalást október 
nyolcadikán tartják.

Az előzményekről

Csíkszereda polgármesterét és al-
polgármesterét a 2015 áprilisának vé-
gén végrehajtott házkutatások után 
vették őrizetbe, majd hatósági fel-
ügyelet alá kerültek, utána pedig az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) Ráduly Róbert Kálmánt 
háromrendbeli hivatali visszaélés-
sel és érdekkonfl iktussal, Szőke 
Domokost négyrendbeli hivatali 
visszaéléssel és okirat-hamisításra 
való felbujtással vádolta meg. A pert 
2016 márciusa óta a a Maros Megyei 
Törvényszék tárgyalja. Az elöljárók 
alaptalannak tartják és elutasítják 
az ellenük felhozott vádakat.

Elektronikai hulladékokat gyűjtenek
A feleslegessé vált, illetve meghibásodott elektronikus eszközöket és 
egyéb elektronikai hulladékokat lehet leadni Csicsóban pénteken 10-17 
óra között a község központjában felállított gyűjtőponton – tájékoztat 
Facebook oldalán a csíkcsicsói önkormányzat. Ugyanakkor a község-
ben közlekedő gyűjtőautó szolgáltatását is igénybe lehet venni. A le-
adott készülékek után 10 vagy 20 lejes ajándékutalvány jár. Az akcióról 
érdeklődni a 0741-233257-es telefonszámon vagy a 0800-444800-as 
ingyenes zöldszámon lehet.

Újabb halasztás Rádulyék perében
• Ismét halasztottak a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke 
Domokos, Csíkszereda polgármestere, illetve alpolgár-
mestere ellen folyamatban lévő büntetőeljárás tegnapi 
marosvásárhelyi tárgyalásán. Októberben folytatják.

A Maros Megyei Törvényszék 
épülete

▾   F O T Ó :  B O D A  L .  G E R G E L Y

Helyére kerültek a vándorkiállítás 
elemei. Szombattól lehet 
megtekinteni

▴   FORRÁS:
      M A D É F A L V A  Ö N K O R M Á N Y Z A T A




