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Újabb Szilágyi-Kelemen 
találkozó volt Kolozsvárott

Újra találkozott január 28-án Szilágyi Zsolt, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Kelemen 
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség elnöke Kolozsváron. A tanácskozás után 
Szilágyi kijelentette: az RMDSZ attól is elállt, 
amiben legutóbbi találkozójukon megegyez-
tek, s egy egyéni jogértelmezéssel kibúvót 
találtak a magyar közösség érdekeit szolgá-
ló együttműködés alól. A Néppárt elnöke be-
jelentette: tudomásul veszik, hogy az RMDSZ 
sehol nem akar összefogást, így saját jelölte-
ket állítanak az önkormányzati választásokon.

Az RMDSZ visszautasította a magyar-ma-
gyar összefogást

Szilágyi emlékeztetett: december 21-én már 
sor került egy találkozóra közte és Kelemen 
Hunor között, amikor megegyeztek a marosvá-
sárhelyi előválasztásokon győztes Soós Zoltán 
közös indításáról. „Az RMDSZ most mégis ki-
táncolt a tavaly év végi megegyezésünk 
mögül, és azt javasolták, hogy Soós Zoltán 
függetlenként induljon. A városi koalíciós listá-
ról hallani sem akarnak, s mindezt a választá-
si törvény egyik cikkelyére hivatkozva utasíta-
nák el, mondván, hogy az nem teszi lehetővé 
kisebbségi szervezetek koalícióban való indu-
lást. Kelemen Hunor állítását azonban cáfolják 
a tények, hiszen 2008-ban és 2012-ben is volt 
jogi precedens kisebbségi pártok összefogá-
sára, amikor Temesváron, először a Nemzeti 
Liberális Párt, a Német Demokrata Fórum és 
a Kereszténydemokrata Nemzeti Paraszt Párt 
alakított választási koalíciót, majd 2012-ben, 
a Nemzeti Liberális Párt nélkül, a két alakulat 
összefogva indult” – mondta Szilágyi. „Ameny-
nyiben az RMDSZ szerint ez a törvény korlá-
tozza a kisebbségi szervezetek koalíciókötési 
jogát, akkor joggal tevődik fel a kérdés, hogy 
miért nem tettek módosító javaslatot annak 
parlamenti vitájakor, vagy miért szavazták azt 
meg? Ugyanakkor, ha tudtak e törvényi rész-
letről, a tavalyi év végén miért tettek mégis 

koalíciós ajánlatot a Néppárt számára a ma-
rosvásárhelyi listára vonatkozóan?” – tette 
fel a kérdést Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke 
szerint a temesvári példák is azt bizonyítják, 
hogy ha van megfelelő politikai akarat, lehe-
tőség van választási koalíció kialakítására. Szil-
ágyi elmondta: az RMDSZ elutasította a vá-
lasztási párt megalakításának ötletét, valamint 
a területi leosztások szerinti indulás lehetősé-
gét is, az összefogás egyéb módjára azonban 
nem tettek konkrét javaslatot. „Az együttmű-
ködés három különböző lehetőségét is felkí-
náltuk: egy választási párt megalakítását, a ko-

A NÉPPÁRT SZILÁGY MEGYEI SZERVEZETÉ-
NEK NYILATKOZATA

A 2016. január 28-i Néppárt-RMDSZ pártel-
nöki találkozó után az Erdélyi Magyar Néppárt 
Szilágy megyei elnöksége a következő határo-
zatokat hozta:

A Néppárt Szilágy megyei elnöksége ez 
után is elfogad minden olyan javaslatot, amely 
erdélyi magyar népünk érdekeit szolgálja. E 
tekintetben a nagyobbik magyar szervezettől 
végre konkrét döntéseket, nem pedig szóvirá-
gokkal tűzdelt nyilatkozatokat várunk.

Azonban csak abban az esetben lehetséges 
a szövetség megkötése, ha a másik fél is őszin-
tén felvállalja a magyar közösségünk megma-
radását és fejlődését biztosító autonómia ki-
vívásáért folytatott küzdelmet, úgy, amint azt 
politikai programjukban megfogalmazták.

Végezetül lényeges és jogos elvárásunk, 
hogy az RMDSZ a nyilvánosság előtt számol-
jon el azzal az évi több mint négy millió euró 
elköltésével, melyet az erdélyi magyarok 
nevében nemzeti közösségünk kultúrájának, 
oktatásának fejlesztésére egyházaink támo-
gatására biztosít a román állam, ugyanis köz-
ismert tény, hogy e támogatásokat negyed 
százada az RMDSZ kezeli, de ez idáig soha sem 
számolt el a nyilvánosság előtt.

dr. Sándor József elnök                        
Kiss György, Kui Attila Zsolt, Baksai Károly 

alelnökök  

Zilah, 2016. január 29. 

alíciót és a területi leosztás lehetőségét is, ám 
az RMDSZ politikusai mindegyiket visszautasí-
tották. Nem komolyan vehető ajánlat az, hogy 
néppártosok RMDSZ-es listákon induljanak, 
hiszen a Néppárt épp azért jött létre, hogy egy 
önálló politikával képviselje az autonómia, a 
föderalizmus, vagy épp a korrupcióellenes 
harc ügyét” – mondta Szilágyi.
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Téli bálok a Szilágyságban

Karácsonyi angyaljárás  
a Szilágyságban

KIRÁNDULÁS A TORDAI 
SÓBÁNYÁBA

Új hivatások 
Krasznán

Az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágy Megyei 
Szervezete téli bálsorozatot rendezett. Három 
bál került megszervezésre: december 6-án 
Szilágyfőkeresztúron, december 27-én Sarma-
ságon és január 9-én Szilágynagyfaluban. A 
jó hangulatot a zilahi Szinkoopa zenekar biz-
tosította. Tombolajáték volt mindhárom hely-
színen, ahol is öt-öt nyereményt sorsoltak ki. 

Főnyereményként két személyre szóló brüsz-
szeli utazás lett kihúzva. A szerencsés nyer-
tesek Turcanu Enikő Szilágyfőkeresztúrról, 
Demjén Arléna Edina Szilágylompértról és 
Varga Renáta Szilágynagyfaluból. Ők másod-
magukkal utazhatnak el Európa fővárosába, 
Brüsszelbe.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágy megyei 
szervezete több szilágysági településen, Dés-
házán, Vérvölgyön, Szilágyszegen, Menyőben, 
Egrespatakon, Szilágyperecsenben, Szilágyer-
keden és Szilágykövesden is ajándékcsoma-
gokkal kedveskedett Karácsony előtt a helyi 
gyermekeknek. Jó érzés volt tapasztalni, hogy 
minden egyes gyermek, sőt, a szülők is érté-
kelték az figyelmességünket. Egyes helyeken 
komolyan meglepődtek azon is, hogy az Nép-
párttól kapnak ajándékot, függetlenül attól, 
hogy esetleg a szülők más politikai pártot vagy 
politikai eszmét képviselnek. Adni azonban 

mindig öröm és fontos, hogy legalább a szere-
tet ünnepén ne számítson a pártosság.

Az ugyancsak karácsonyi ajándéknak szánt 
adomány január 13-án érkezett meg Kémerre 
az óvodába, melyet Néppárt három helyi ta-
nácsosa jóvoltából kaptak meg. Három darab 
vadonatúj jó minőségű szőnyegről van szó, 
melyek a helyi óvodás kicsinyek kényelmét 
fogják szolgálni tanulás és játszás közben.

Január 17-én, vasárnap a Néppárt kirándu-
lást szervezett a tordai sóbányába. Közel 40 
személy vett részt Szilágy megyéből. A kirán-
dulást a néppártos fiataloknak és szimpatizán-
soknak, illetve minden kirándulni vágyóknak 
szervezték. 

A reggel fél kilencre, a zilahi EMNT irodá-
hoz szervezett találkozó után jó kedvvel indult 
útnak a kiránduló csapat. A kitűzött célhoz 
való érkezéskor mindenki érdeklődve várta 
azt, hogy beléphessen a sóbányába. Nagy ér-
deklődéssel hallgatta mindenki végig az ide-
genvezetőt, aki elmagyarázta a csoportnak a 
sóbánya történetét, utána pedig lehetőség 
nyílt arra is, hogy mindenki saját maga fedezze 
fel a sóbánya érdekességeit, rejtett zugait és 
csodáit. A kirándulás közös ebéddel zárult egy 
helyi, tordai étteremben.

Egy ideje Kraszna polgármestere új hiva-
tást látszik választani, vagy legalábbis így pró-
bálkozik. Mindenki megdöbbenésére, szen-
teste a polgármester úr a községközpontban 
éjfélkor többet beszélt a Bibliából, mint ösz-
szesen a négy meghívott tiszteletes a külön-
böző egyházak részéről. Volt ezért zsörtölő-
dés! Felmerült a kérdés a jelenlévőkben, hogy 
akkor miért hívta meg az egyházak képvise-
lőit? - de a végére kiderült, hogy valójában a 
polgármester úr is papnak készül!

Valószínű, azért állította így össze ünnepi 
beszédét, mert tudja, hogy közelednek a 
helyi választások és ő nem valósította meg 
ígéreteit, elterelő hadművelethez kell folya-
modnia, mikor az emberek elé áll. Az utóbbi 
időkben gyakran olvas fel idézeteket a Bib-
liából, minden bizonnyal ezt csak nyilvá-
nos helyeken teszi, mert ha igazán, hittel és 
megfontoltan tenné, akkor ezeknek tettei is 
lennének, de sajnálatos módon csak az ellen-
téteit láthatják sokan.

folytatása a 3. oldalon
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Furcsa Betlehem 
Krasznán

Szilágysági színjáték

A MAGYAR 
POLITIKUSOKHOZEbből csak azt a következtetést lehet 

levonni, hogy a polgármester úr nem sok tisz-
teletet mutat egyházaink iránt és újra meg-
próbálja a vallásosság és a hit összekovácso-
ló erejét a maga kampányára használni. Mivel 
ígéreteit nem tartotta be, tudja, hogy nagy 
bajban van. Mi hisszük azt, hogy Kraszna polgá-
rai nyitott szemmel járnak és változást akarnak, 
mert lassan Kraszna nem a krasznaiaké, hanem 
a néhány helyi vezető tulajdona lesz!

Krasznán nagy a pazarlás, a fontos munkála-
tok elmaradtak, az értékes közterületek egyik 
napról a másikra magánterületekké váltak. A 
munkálatoknak csak mennyisége van, minő-
sége nincs, ha pedig valaki kéréssel vagy ja-
vaslattal megy a hivatalt vezetőkhöz, legtöbb 
esetben elutasítják vagy hangos szóval és fe-
nyegetéssel próbálják megoldani a problé-
mákat. De, mindazok, akik fenyegetésekhez 
folyamodnak csak azért, hogy továbbra is ér-
vényesüljenek, elfelejtik azt, hogy demokra-
tikus rendszerben élünk, ahol minden em-
bernek egyenlő joga van. Azt, hogy valaki 
kifejthesse saját véleményét, vagy másképp 
láthasson dolgokat olyan érték, amit előde-
ink vérükkel harcoltak ki és ezt kötelességünk 
megvédeni.

Biztatásul minden kedves olvasónak: „Is-
tenben bízom, nem félek, ember mit árthat 
nekem?!” - Zsoltárok 56: 11.

Pap Sándor, Kraszna

A Krasznán a művelődési ház a falu köz-
pontjában található a polgármesteri hivatal-
lal szemben, amit nem csak kulturális, hanem 
eljegyzések, lakodalmak rendezésére és más 
célokra is használják. 2012-ben lett felújít-
va, mieatt megemelték a bérleti díját 2000 lej 
+ 500 lej szavatosságra. Tudomásom szerint 
a környező községekben csak fele ennyi a 
bérleti díj és a szavatosság. Ezért joggal lenne 
elvárható, hogy csökkentsék a művelődési ház 
bérleti díját és ne a krasznai népen, a házasodó 
fiatalokon nyerészkedjen a hivatal.  2004-töl a 
krasznai művelődési ház a Petőfi Sándor nevet 
viseli, ugyan ebben az évben a költő, nemze-
tünk egyik legnagyobbja tiszteletére szobrot 
állíttattak. Azóta minden év március 15-én 
és szeptember első hétvégéjén, a krasznai 
napokon, koszorúzásra kerül sor a szobornál.

Lenézik a szegény költőket
Ez elbizott, kevély urak,
Kik a megyék s ország gyülésén
Fényes szerepet játszanak.
Pusztulj az útból, jó fiú, ki
Kopottan ballagsz ott gyalog,
Mert eltiportat ezen úr, ki
Hintón melletted elrobog.

Azért vannak tán olyan nagyra,
Hogy őket paripák viszik,
S mig a költő tengődik éhen,
Az ő szolgájok is hizik?
Vagy, ami még szebb, azt gondolják
Talán, hogy fontosabbak ők
Az emberiség mérlegén, mint
E haszontalan verselők?

Ti, kik úgy fölfuvalkodátok,
Tudjátok-e, mik vagytok ti?
Az apró napi események
Mulandó pásztortüzei.
Éjenként lát a vándor, amint
Föl-föllobogtok magasan,
S reggel felé a nagy tüzeknek
Már csak hideg, holt hamva van.

Hozzátok képest, mikor égtek,
A költők kicsiny csillagok,
E messze csillámló szikráknál
Százszor nagyobbak lángitok;
De hamvatokat is midőn már
A szellők régen elvivék,
A távolságban a kis csillag
Még akkoron is egyre ég.

Tanuljátok meg, mi a költő,
És bánjatok szépen vele,
Tanuljátok meg, hogy a költő
Az istenség szent levele,
Melyet leküld magas kegyében
Hozzátok, gyarló emberek,
Amelybe örök igazságit
Saját kezével írta meg.

S habár más nemzet föl se’ venné
A költőket, ti magyarok,
Költőitek előtt, tinektek
Illő, hogy fejet hajtsatok.
Oh, a magyar költőknek vajmi
Nagy honfi-érdemök vagyon...
Szégyen, ha elfelejtettétek!
Még nincsen túl fél századon.

Nyelvünk, egyetlen kincsünk, melyet
Apáink örökségiből
El nem rabolt még az enyészet,
Az ellenünk esküdt idő,
Nyelvünk is veszendőben volt már,
Hozzája közel volt a vég,
Az országútra kitaszítva
Halálos bajban feküvék.

Kevély urak, e szent betegnek
Milyen segélyt nyújtottatok?
Ha hozzá léptetek, azért volt,
Hogy rajta egyet rúgjatok!
Költők valának ápolói,
E rongyos, éhes emberek,
Ők ápolák s menték meg... és ti
Őket mégis lenézitek!

(Petőfi Sándor – Pest, 1847.)

A nagy meglepetés számomra az volt, hogy 
tavaly december közepe táján, betlehemes is-
tállót építettek a szobor elé, benne állatokkal 
(szamarak, kecskék, juhok és nyulak). Ha kicsit 
jobban átgondolják a betlehem helyét, akkor 
száz méterrel odébb a piactéren elegendő 
hely lett volna ennek megépítésére és ezáltal 
tiszteletben tarthatták volna nemzetünk egyik 
legnagyobb költőjének szobrát, nemzetünk 
morális és szellemi jelképét és nem rakják 
szobrát körbe szalmabálákkal.

Úgy vélem, hogy ekkora csúfságot egy 
román vezető sem követet volna el a saját 
népe fontos jelképével. Szégyen a polgármes-
ternek, szégyen a krasznai tanácsos uraknak, 
akik ezt megszervezték és jóvá hagyták, mert 
mind ez túl tesz a Nagy Romániai Párton, a 
hírhedt Corneliu Vadim Tudor és Gheorghe Fu-
nar-on is. Gondoljuk csak el, micsoda szégyen 
lett volna, ha Kolozsvár főterén Mátyás király 
szobrát takarják el szalmabálákkal, vagy 
mekkora botrány lett volna, ha a román pol-
gármester valamely román szoborral teszi 
ugyanezt. Petőfi Sándor iránt nagyobb tiszte-
lettel kellene lennünk, még Krasznán is.

Pap Sándor, Kraszna

A hepehupás vén Szilágyban is, ahogyan 
sokfelé széles e világban, színjáték játszódik. 
Ennek a képmutató színjátéknak, aminek a 
közönsége a szilágysági magyar ember, már 
sokak nem szeretnének tétlen nézői, becsa-
pottjai lenni. A mi több mint ötvenezres lét-
számú megyei közösségünk másra vágyik, és 
egyre többeknek van már elege az elmúlt hu-
szonhat év hazugságaiból. A színjáték fősze-
replői régen nem teljesítetik valódi feladatai-
kat, jobbára inkább zsarnokokként emlegetik 
őket a hétköznapokban, akik négyévente fel-
lépnek, megmutatják magukat, elmondják a 
jól betanult szöveget: szavazzatok rám, sza-
vazzatok a tulipánra! De hiába a szépen ját-
szott szerep és csillogó díszlet, a legnagyobb 
gond, hogy a közönség egyre fogy és a hu-
szonhat éve tartó tragikomédiába belefáradt 
társaink közül egyre többen kényszerülnek a 
vén Európa oly részein boldogulást és meg-
élhetést keresni, ahol nem színház az egész 
világ. Mert nálunk a színpadon vizet prédikál-
nak, de a színfalak mögött bort isznak. Míg a 
nép egyre szegényebb, vezetőik egyre csak 
gazdagodnak. 

Kedves közönség! Tisztelt szilágysági pol-
gártársak! Gördítsük le együtt a függönyt e 
társulat előtt, mert negyed század elmúltával 
újat már nem tudnak játszani, és ne feledjük: a 
tulipán elhervad tavasszal, de a magyarok csil-
laga örökre ragyogni fog!

Kiss György, Szilágyfőkeresztúr

Petőfi bálák közt

Petőfi amikor ünnepelni kell

folytatás a 2. oldalról



HISZÜNK ERDÉLYBEN!

CSILLAGOS HÍREK4 2016/1.

Közöny

HALVÁNYULÓ  
EMLÉKEZÉS

Írni kényszerít a sok mellébeszélés, félreve-
zetés, ámítás, közöny, ami évek óta folyik ebben 
a mi nagy községünkben, Krasznán. Még a 
volt kommunista rendszer urai is megirigyel-
nék (igaz még mindig van belőlük a vezetők 
között) mindazt, amit a krasznai tanács folytat 
tizenhat éve, élén a polgármesterrel, demok-
ratikusnak nevezett társadalmunkban.

Gondolkodom, hogy a krasznai lakosság 
túlnyomó része álomvilágban él és még csak 
nem is ébredezik, hogy mennyire be van 
csapva, sőt, sok esetben teljesen semmibe 
véve.

Itt és most, csak egyet hozok fel a sok közül, 
amiben minden krasznai lakos nagyon is ér-
dekelt és köteles lenne cselekedni, éspedig a 
csucsai út sorsáról van szó, pontosabban egy 
járható járda kivitelezéséről. Pop Emeric pol-
gármester úr nagyon is ismeri e szomorú hely-
zetet, de nem tesz semmit, sőt semmibe veszi 
ötvenöt család aláírását, azokét, akik 2015 ta-
vaszán követelték a járdák rendberakását a 
gyalogosok számára, elkerülvén így a balese-
teket, ami sajnos már sok esetben előfordult. 
Ez nem más, mit közöny és nemtörődömség.

Polgármester úrnak nincsen semmiféle 
mentsége afelől, hogy nincs a gáz-, víz-, szeny-
nyvízhálózat befejezve ebben az utcában, 
hiába mentegetőzik. Sőt, ellenkezőleg, nagyon 
is hibás, hogy mind e munkálatok nincsenek 
elvégezve a csucsai úton, hisz ez az utca a leg-
forgalmasabb Krasznán, ide összpontosul a 
község iparának a nagyobb része, sőt a ben-
zinkút is, megnövelvén ezzel a forgalmat. Pénz 
pedig volt rá bőven a tizenhat év alatt. Más-
felől tavaly decemberben a Kraszna kulturá-
lis falukrónika Pályázatok című rovatát olvasva 

Az 1989-es eseményekről Temesvár, Menyő 
és Szilágycseh viszonylatában Karácsony har-
madnapján, több mint tíz éven keresztül 
évente, majd egyre ritkábban, a menyői re-
formátus templomban, több településről ösz-
szesereglett számos érdeklődő jelenlétében 
tartottak megemlékezést. Sajnos, az utóbbi 
időben a magyarság számára is igen fontos 
eseménynek számító évfordulón egyre rit-
kábban szerveznek megemlékezést. Az akkori 

tapasztalom, hogy milyen nagy összeg állt 
Kraszna község rendelkezésére a 2015-ös évre. 
Éspedig több mint 16 millió új lej. Mindez a 
krasznai nép pénze különböző munkálatok 
elvégzésére pályázatokon keresztül. Felme-
rül a kérdés, miért éppen a csucsai útra nincs 
pénz? A krasznai tanács elgondolkodott ezen? 
Vagy nincs felelősségük ebben. Ezt bizonyít-
ja a helyi tanács által, 1974/2015-os számon ik-
tatott petíció, amire a mai napig nem kaptunk 
választ. Tisztán látszik, hogy egyedül a polgár-
mester vezeti községet, a tanácsosokat csupán 
dísznek tartják.

Tisztelt krasznai tanácsos urak és polgár-
mester úr! A járda elkészítése a csucsai úton 
nyitott kérdés és Önök azok, akiknek úgy 
kellene gazdálkodni a polgárok pénzével, 
hogy a halasztást nem tűrő munkák elvég-
zésére is jusson, nem csupán egyebekre! Ön-
értékelésükre javaslok egy bölcs Széchenyi 
mondást: „Nincs nagyobb bűn, mint másokat 
vezetni, másoknak parancsolni, másokon ural-
kodni akarni – ahhoz való tulajdon és talen-
tum nélkül.”

Boros Árpád, Kraszna

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Ahogyan öt esztendeje megbízha-
tó partnerei vagyunk a magyar állam-
polgárság megszerzésében, most is 
bátran fordulhat hozzánk a honosítás-
hoz tartozó ügyintézés, a magyar iga-
zolványok, útlevélkérelmi, anyaköny-
vezési és egyéb fontos ügyekben. 
Várjuk irodánkban, Zilahon, a Bercsé-
nyi (A. Saguna) utca 12. alatt. Érdeklőd-
ni a 0260-621-111 telefonszámon lehet.

ALÁÍRÁSUNKKAL SEGÍTHETJÜK 
MAGYARORSZÁG KÜZDELMÉT A 
MIGRÁNSVÁLSÁGBAN
Immáron a Szatmár megyei Tasnádra 
és Erdődre is bevándorlókat akarnak 
elhelyezni. Alapvető érdekünk a mig-
ráció megállítása és a kötelező be-
telepítési kvóták ránk erőltetésének 
megakadályozása. Mindazokat, akik 
csatlakozni szeretnének a Fidesz kez-
deményezéséhez, ezáltal pedig hitet 
tennének az önálló, erős és bizton-
ságos Európa, valamint Kárpát-me-
dence mellett, várjuk az Erdély-szerte 
működő EMNT és Néppárt irodákba. 
Munkatársaink segítenek, aláírásával 
Ön is kifejezheti tiltakozását.

ELŐADÁS GAZDÁKNAK
A Szilágysági Gazdák Egyesülete 
sok szeretettel meghívja gazdáknak 
szánt előadására, melyet a Debreceni 
Egyetem Agrár Karának tanárai tarta-
nak a következő témákban:
Takácsné Dr. Hájos Mária - zöldségter-
mesztés
Dr. Szabó Péter - sertéstartás
Dr. Béri Béla - szarvasmarhatartás
Helyszín: Kémer, Nagy utca 280.
Időpont: 2016. február 9. 16 órától.

eseményekben fontos szerepe volt a reformá-
tus egyháznak, következésképpen a megem-
lékezéseket is többnyire annak közreműkö-
désével rendezték. A jelenlegi egyházkerület 
(KREK) vezetése, sajnos már tudomást sem 
vesz akkori püspöke, Tőkés László történelmi 
szerepéről, sőt nevének említése is már rossz 
pontot jelent sokak számára. Sajnálattal ta-
pasztaljuk, hogy az egyházkerület viszonyulá-
sát átvették az egyházmegyék és zömében az 
egyházközségek is.

Ezért történhetett, hogy a ’89-es esemé-
nyek évfordulójáról egy ideje nem tartottak 
megemlékezést.

Ilyen körülmények között az Erdélyi Magyar 
Néppárt szilágycsehi helyi szervezete mégis 
tartott egy megemlékezést december 27.-én 
(ugyancsak Karácsony harmad napján), rend-
hagyó módon egy kibérelt cukrászdában. A 
több mint egy negyed százada történtekről, 
könyvbemutató keretében került sor a meg-
emlékezésre, amelyen Molnár Kálmán nyugal-
mazott esperes által szerkesztett ’’Szilágysági 
szabadító karácsony – Tövisháti emlékezések’’ 
(1989-2014) című könyvének harmadik, bőví-
tett kiadása alapján.

Nem véletlen, hogy a megemlékezésre egy 
cukrászdában került sor, mivel a városi mű-
velődési ház előadótermének bérlésére tett 
próbálkozásunk nem járt sikerrel. Úgy látszik, 
hogy az Erdélyi Magyar Néppárt rendezvényei 
nem kívánatosak az város vezetése számára. 
Bizonyításként azt a konkrét esetet hozom fel, 
mikor Szilágycsehnek ajánlottunk fel egy szín-
házi előadást, éspedig Székelyhídi Ágoston író, 
történész, publicista ’’Végítélet’’  című drámá-
jának bemutatását, amely Tőkés Lászlónak a 
1989-es eseményekben játszott szerepét dol-
gozza fel a december 16-i történéseket állítva 
középpontba.

Erre az előadásra azonban nem kerülhe-
tett sor Szilágycsehben, mivel a művelődési 
ház igazgatónője mindenféle okokra hivatkoz-
va, hogy állandóan foglalt a terem, kijelentet-
te, hogy nem tudja azt bérbe adni. Utólag ki-
derült, hogy akkortájt a művelődési házban 
nem volt semmilyen rendezvény vagy tevé-
kenység. Szerencse, hogy Dr. Sándor József, a 
Néppárt Szilágy megyei elnökének intézkedé-
se nyomán, Désházán mégis sor került az előa-
dásra tavaly november 13-án, mégpedig telt 
ház előtt, amelyen mindenki örömére meg-
jelent maga Tőkés László Európai Parlamenti 
képviselő is.

Végül csak azt szeretném megjegyezni, 
hogy RMDSZ-es barátaink mostanában mégis 
tárgyalni szeretnének az Erdélyi Magyar Nép-
párttal a 2016-os helyi választásokon való ösz-
szefogásról.

Baksai Károly


