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Mosolygó város. Szilágysomlyó és a fölötte magasodó Magura

VÁRJÁK A KÖZÖS ÜNNEPET A VÁROS ELSŐ ÍRÁSOS EMLÍTÉSÉNEK 770. ÉVFORDULÓJÁN, LEGFŐBB TÁVLATI CÉL A BÁTHORY-VÁR FELÚJÍTÁSA

Kevesebben jobban összetartanak Szilágysomlyón
Szilágysomlyón egyre csak csökken a 
magyarság, de próbálnak erősek, ösz-
szetartóak és aktívak lenni. A RMDSZ 
helyi szervezete igyekszik a járvány-
helyzetben is mindenben segíteni 
a közösséget, különös fi gyelmet 
szentelve a kulturális programoknak, 
megemlékezéseknek. Idén városün-
nepre készülnek, hiszen 770 éves az 
első írásos emlék Szilágysomlyóról.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A Zilahtól 25 kilométerre fekvő Szi-
lágysomlyót 770 éve, 1251-ben emlí-
tették először az írott források. Száz 

évvel később, 1351-ben már a település 
Báthory-várként ismert, a Magura-hegyen 
álló büszkeségét is dokumentálták. A szór-
ványtelepülésnek így kettős oka is van, 
lenne ünnepelni, de a járványhelyzet sok 
tervüket fenyegeti. Papp Zsolt László helyi 
RMDSZ-elnök, Szilágy megyei tanácsos ter-
veikről, a település magyar közösségének 
jelenéről beszélt a Krónikának.

Papp Zsolt László szerint a járványhelyzet 
nagyon megnehezíti a munkájukat nemcsak 
a település első említésének megünneplése 
kapcsán, hanem az idei Báthory-emlékév 
eseményeinek megszervezése terén is. A 
település a Báthory-család egyik ágának a 
„fészke”, így a budapesti Báthory–Bem Ha-
gyományőrző Egyesület és a szilágysomlyói 
Báthory István Alapítvány közösen hirdette 
meg a Báthory-emlékévet 2021-re, illetve 
lengyel partnerek is csatlakoztak a kezde-
ményezéshez. Az emlékév több kiemelt dá-
tumhoz is kapcsolódik: 450 éve, 1571-ben 
választották Báthory Istvánt Erdély fejedel-
mévé, 445 éve, 1576-ban tette le a lengyel ki-
rályi esküt a Wawelben, és 440 éve, 1581-ben 
alapította akadémiáját Kolozsváron.

Ünneprontó járványhelyzet
Az emlékév alkalmából nagyon sok tervük 
van, de úgy érzik, hogy sok minden nem 
lesz megvalósítható az aktuális járványügyi 
helyzet miatt, már csak azért sem, mert a 
magyarországi és lengyelországi partnerek 
a jelenlegi szabályozások szerint el sem 
látogathatnak Erdélybe (karantén nélkül). 
Már az emlékév kezdetét jelentő koszorú-
zást is online tartották meg 2020 decembe-
rében – ennek keretében több helyszínen 
is helyeztek el koszorúkat, Szilágysomlyón 
a katolikus templomnál. A korlátozások 
ellenére igyekeznek valamilyen formában 
megtartani a már hagyományosnak szá-

mító rendezvényeiket, illetve a magyar kö-
zösség, a magyar identitástudat szempont-
jából fontos emléknapokat, ünnepeket. 
Papp Zsolt László elmondta, hogy például 
a minden év szeptemberében megrende-
zett Báthory-napok 2020-ban igencsak kis 
létszámmal, mondhatni zártkörűen zajlot-
tak, de tartottak online megemlékezést is.

Fogy a magyarság, 
de nagyobb az összefogás
Papp Zsolt László arról tájékoztatott, hogy 
akárcsak a térség többi települése eseté-
ben, Szilágysomlyón is nagyon csökken 
a magyarok száma: a csaknem 15 ezres 
lélekszámú kisváros lakosságának már 
csak a 21-22 százalékát teszik ki. Másfelől 
úgy véli, hogy a kisebb közösség talán 
egy kicsit összetartóbb, erősebb. „Szeret-
ném a jövőben is ezt az üzenetet közve-
títeni az emberek felé, hogy lehetünk mi 
kevesen, de erősek legyünk” – mondta a 
szilágysomlyói politikus. A csökkenő szá-
mok miatt kiemelten fontosak számukra a 
magyarság ünnepei, az 56-os megemléke-
zéstől március 15-ig mindenre nagy hang-
súlyt fektetnek. Utóbbi alkalmából idén az 
RMDSZ, az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) és a Báthory Alapítvány 
közösen szervezett megemlékezést szűk 
körben, a járványügyi előírásokat betart-
va, de azt tapasztalták, hogy lett volna 
igény egy nagyobb léptékű, a nagyközön-
ség számára nyitott rendezvényre. „Mi úgy 
tapasztaljuk, hogy az emberek éhesek az 
a kultúrára. Fontos, hogy megőrizzük a 
kultúránkat, és a jövőre nézve is ápoljuk 
azt” – osztotta meg Papp Zsolt László. A 
magyarság fogyatkozásának egyik fő oka, 

hogy a fi atalok elhagyják a térséget, amit 
Papp Zsolt László azzal szemléltetett, hogy 
például az ő egykori 30-as létszámú közép-
iskolai osztályából csak 3-an vagy 4-en ma-
radtak Szilágysomlyón. Másfelől csökken 

a születések, a gyerekek száma is, ami a 
helyi magyar általános iskola, a Báthory 
István Gimnázium szempontjából is ne-
hézségeket okoz, hiszen egyre nehezebb 
és nehezebb az osztályokat megtölteni 
gyerekekkel. Az iskola, illetve a fi atalság 
kapcsán Papp Zsolt László azt is elmesél-
te, hogy alapvetően Szilágysomlyón aktív, 
mondhatni pezsgő diákélet van rendezvé-
nyekkel, foglalkozásokkal, de sajnos a ta-
valyi év ilyen szempontból is „kártékony” 
volt. A településen működik egy Szederin-
da nevű citeracsoport, amely külföldön 
is ismert, van cserkészcsapat, valamint 
az egyházak is kiemelten foglalkoznak a 
gyerekekkel, illetve eddig volt néptáncok-
tatás, táncház is.

Új polgármesterre várnak
Szilágysomlyó életében „kisebb-nagyobb 
bonyodalmak” is vannak, mivel a tavaly 
ötödször újraválasztott polgármestert, a 
függetlenként induló, a Nemzeti Liberá-
lis Párt által támogatott Septimiu Ţurcaşt 
nemrég elítélték (hivatali visszaélés miatt 
jogerősen három év felfüggesztett börtön-

büntetést kapott), így hamarosan, május 
végén–júniusban új választást kell hogy 
tartsanak. Egyelőre nem biztos, hogy a he-
lyi RMDSZ indít saját jelöltet, vagy össze-
fog valamelyik román párttal. Ezt a követ-
kező hetekben döntik el. Ennek kapcsán 
Papp Zsolt László azt is elmondta, hogy 
természetesen ilyen politikai kérdések 
kapcsán néha kialakulnak kisebb „ösz-
szefeszülések”, de alapvetően jó a helyi 
románság és a magyar közösség viszonya, 
nincsenek problémáik.

A legfontosabb cél 
a Báthory-vár felújítása
A polgármesterváltás reményeik szerint 
nem lesz különösebb befolyással a helyi 
RMDSZ terveire, projektjeire: Papp Zsolt 
László hangsúlyozta, hogy mint Szilágy-
somlyó, illetve a körzet RMDSZ-es elnöke, 
és mint Szilágy megyei tanácsos is próbál 
tenni, lobbizni azért, hogy a helyzet ne befo-
lyásolja negatívan a körzet vagy a település 
életét, pályázatait, ne legyenek „blokkolva” 
emiatt. „Számomra az egyik legfontosabb 
cél, terv, amit a kampányomban is hangsú-
lyoztam, illetve amiért próbálok lobbizni, 
harcolni,  a Báthory-vár felújítása” – szögez-
te le a helyi RMDSZ elnöke

A több mint négyszáz éves műemlék 
ügyét már több éve képviseli Papp Zsolt 
László, lengyel partnerekkel is egyezte-
tett a felújítás kapcsán. A polgármesteri 
hivatal pályázatot is benyújtott a megva-
lósítás érdekében, ám nem várt akadály-
ba ütköztek: az épület bejárata előtt volt 
egy két négyzetméteres terület, ami nem 
a település önkormányzatának, hanem 
a román államnak a tulajdonát képez-
te, így a pályázatot visszadobták. Papp 
Zsolt László most többek között a Civitas 
Alapítvány segítségével ismét egy pályá-
zat benyújtásán dolgozik az Európa Unió 
felé, melyben 14 millió eurós támogatást 
kérnek a vár felújítására. „A Báthory-vár 
Szilágysomlyó jelképe. Nem szeretnénk, 
hogy csak úgy elporladjon, mint sok más 
település műemlékei” – jelentette ki Papp 
Zsolt László.

A politikus reméli, hogy munkájának, 
munkájuknak látszatja is lesz. Éppen ezért 
abban bízik, hogy minél hamarabb lejár a 
járványidőszak, és mihamarabb újra tud-
nak ünnepelni, együtt lenni. Nagyon saj-
nálja, hogy az elmúlt évben sok esemény 
elmaradt, ami az embereknek fontos – le-
gyen szó majálisról, testvérvárosi látoga-
tásokról, városnapokról. Terveik, ötleteik 
már most is vannak, és remélik, hogy mi-
hamarabb minél többet meg tudnak való-
sítani ezek közül.

 » „A Báthory-vár Szilágy-
somlyó jelképe. Nem szeret-
nénk, hogy csak úgy elporlad-
jon, mint sok más település 
műemlékei” – jelentette ki 
Papp Zsolt László.
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 » PAP MELINDA

Fokozott védettséget kér a kolozsvári Hó-
ja-erdőnek a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség és a Szabadság, Egység és Szoli-
daritás Pártja alkotta koalíció (USR–PLUS), 
miután az elmúlt időszakban egy ingatlan-
projekt miatt veszélybe került a kincses vá-
ros lakosai körében népszerű zöldövezet. A 
párt szerint a Hója-erdő védett természetvé-
delmi területté való nyilvánítását a kolozsvá-
ri, szászfenesi és kisbácsi önkormányzatok 
képviselői is támogatják. Mint rámutattak, 
az erdőnek azért kellene mihamarabb vé-
dettséget élveznie, hogy ne kerülhessen sor 

több olyan vészjósló beruházásra a környé-
ken, mint az erdőn áthaladó út lekövezé-
se-aszfaltozása. Ez ellen – mint arról beszá-
moltunk – két hete több száz kolozsvári civil 
vonult ki tiltakozni, a túl sok résztvevő miatt 
a rendőrség megbírságolta a szervezőket. A 
politikai alakulat arra is rámutat, hogy az itt 
áthaladó út ügye mellett az erdő védettsé-
gétől függ a teljes metropoliszövezet fenn-
tarthatósága, a kolozsváriak, szászfenesiek 
és kisbácsiak egészségének a hosszú távon 
való megőrzése. Szerintük nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a Kolozsvár környéki erdők 
szerepét a lakosság fi zikai és pszichikai jó-
léte szempontjából, hiszen ezek nagyban 

hozzájárulnak a levegőminőség javulásá-
hoz, a környék biodiverzitásának fenntar-
tásához. Az USR–PLUS kezdeményezése 
szerint a Hója-erdő védelmére a környékre 
egyre inkább ránehezedő ingatlanpiaci nyo-
más miatt van szükség, másrészt amiatt is, 
mivel a környékre olyan nagyberuházásokat 
terveznek, mint Kolozsvár körgyűrűje. Ezért 
úgy vélik, első lépésként egy tanulmányra 
van szükség, mely bemutatja a Hója értéke-
it, majd az említett három önkormányzat, az 
érintett intézmények és a civil szféra közötti 
együttműködés válik szükségessé.

A Hója-erdő természeti értékeire Har-
tel Tibor biológus, a Babeș–Bolyai Tudo-

mányegyetem oktatója is többször felhívta 
a fi gyelmet. Hangsúlyozta, a Hója térsé-
gét fele-fele arányban erdő, illetve legelő 
alkotja, és mindkét komponens fontos. 
Értékes a környék biodiverzitásának meg-
őrzése szempontjából, hiszen az őshonos 
növényzetet nem „szaggatják meg” utak 
vagy egyéb építmények. Olyan ritka fafaj-
ták is megtalálhatók itt, mint a berkenyefa 
vagy a ritkaságszámba menő tölgyerdő, 
ami önmagában is védett. Hangsúlyozza: 
a Hója-erdőnek kiemelkedő társadalom-
tudományi, oktatási és gyógyászati értéke 
van, ezért is szükségeltetik a természetvé-
delmi területté nyilvánítása.

Védett területté nyilváníttatnák a kolozsvári Hója-erdőt




