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În aşteptarea primăverii...
,,Ziua în care Dumnezeul a creat speranţa a fost probabil 

aceeaşi zi în care a creat primăvara.” Bern Williams
Cu ocazia apariţiei primului număr din acest an al jurna-

lului comunei, doresc să transmit salutări tuturor locuitoriilor 
comunei. Din informaţiile pe care le deţinem, am înţeles că 
jurnalul comunei este citit cu interes, în acest sens ne stră-
duim să ajungă în fiecare gospodărie. Tradiţia ne obligă ca 
în acest număr să dăm publicităţii cifrelor din bugetul comu-
nei pe anul 2019. Se poate observa că din valoarea totală a 
bugetului o mică parte reprezintă veniturile proprii din im-
pozite şi taxe locale. Diferenţa de sumă au fost obţinute din 
fonduri ministeriale şi judeţene.

Vreau să mulţumesc celor care ne-au onorat cu prezen-
ţa la adunările populare la început de an care au avut loc în 
toate localităţile comunei, şi darea noastră de seamă a fost 
urmărită cu mare interes. Problemele şi planurile de viitor 
ale unităţii administrativ-teritoriale de asemenea au fost 
prelucrate. Am discutat despre impozitele pe anul 2020, am 
prelucrat criteriile şi condiţiile obţinerii a diferitelor  servicii 
sociale. S-au discutat problemele din domeniul agricultu-
rii, a subvenţiilor, a noilor informaţii pe linie de stare civilă, 
precum şi activitatea desfăşurată de serviciului voluntar de 
pompieri, a echipei de fotbal Voinţa Sâncraiu, precum şi in-
formaţii cu privire la activitatea lucrătorilor de la postul de 
poliţie Sâncraiu. Am prelucrat probleme legate de înfiinţarea 
reţelei de gaze naturale în comuna Sâncraiu.

Am prelucrat obiectivele pe termen scurt şi mediu. Prin-
tre ele figurează următoarele:

 � Înfiinţare sistem de supraveghere video în comuna Sâncraiu.
 � Terminarea lucrărilor pentru amenajarea bazei sportive la 
Şcoala Gimnazială Ady Endre Sâncraiu.

Kellemes ünnepeket!

Tavaszra várva...
Nagy szeretettel köszöntöm községünk minden kedves 

lakóját a községi híradó idei első számának megjelenése 
alkalmából. Ha kimész ilyenkor a természetbe, és belesza-
golsz a levegőbe, érezheted a tavasz illatát. Érezheted a téli 
fagyokból kiolvadó föld illatát, a napsugarakkal átitatott le-
vegő üde frissességét. 

Hagyományainkhoz híven, ebben a lapszámban hozzuk 
nyilvánosságra a 2019-es év költségvetési sarokszámait, 
mind a bevételi oldalt, mint a kiadásokat. Igyekszünk min-
den háztartásba eljuttatni a híradót, így hatékonyabban 
tudjuk tartani a kapcsolatot az önkormányzat és a lakosság 
között. A községi híradót  a visszajelzések és tapasztalata-
ink szerint érdeklődéssel olvassa a lakosság. Köszönetemet 
szeretném kifejezni mindazoknak, akik megtiszteltek jelen-
létükkel a falugyűléseken, és érdeklődve figyelték beszámo-
lónkat,  gondjainkat, terveinket. Azok kedvéért, akiknek nem 
sikerült eljutniuk ezekre a gyűlésekre, megpróbálom röviden 
vázolni az ott elhangzottakat. 

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az önkormány-
zat saját jövedelme (adók, illetékek) elég csekély összeg. A 
különbözet előteremtése minisztériumi és megyei forrásokat 
igényel. Beszámoltunk a 2020-as évekre vonatkozó adókról, 
illetékekről. Ugyancsak beszámoltunk a szociális támogatá-
si lehetőségekről, a mezőgazdasági és anyakönyv-vezetési 
tudnivalókról. Beszámoltunk a hulladékkezelési problémák-
ról, nehézségekről, a focicsapat, önkéntes tűzoltók és rend-
őrségi tevékenységekről. Felvázoltuk terveinket a 2020-as 
évre, ezek közül néhányat meg szeretnék említeni:

�� Megépíteni és befejezni a térkamerarendszert a község 
egész területén. 
�� Megépíteni a műfüves, multifunkcionális sportbázist az 
iskolában. 
�� Figyelembe véve, hogy aláírtuk a finanszírozási szerző-
dést a bicikliút megépítésére elkezdjük a technikai tervek 
elkészítését és reményeink szerint a munkát is. 

Sărbători fericite!
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Reflecții pe timp de pandemie
Trăim cu toți momente de încercare şi nu ştim cât timp va 

ține această situație.
Suntem izolați la domiciliu şi avem restricții şi condiții 

pentru a-l părăsi.
Evenimentele şi activitățile sociale, religioase şi culturale 

sunt restrânse până la nivelul de subzistență. 
Suntem într-un moment care ne provoacă să răspundem 

realităților. Acest timp este un cadou al autorităților pentru 
noi toți care până ieri aveam alte preocupări şi priorități.

Care sunt aspectele pozitive în situația dată?
Poluarea s-a diminuat din cauza restricțiilor de trafic terestru 

şi aerian. Numărul de avorturi s-a redus fiind salvate vieți nevi-
novate. Avem timp să stăm cu cei dragi din familie şi să vorbim 
cu ceilalți prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare.

Exemplele ar putea continua. Fiind preot, doresc să mă 
refer la toți creştinii indiferent de cultul pe care l-au adoptat. 
Acum putem conştientiza valoarea şi necesitatea unei rugă-
ciuni comunitare într-un cadru liturgic adecvat. Din păcate 
realizăm acest fapt doar atunci când suntem forțați de o situ-
ație ca aceasta cu care ne confruntăm.

Preotul şi clericii se roagă într-o biserică în care mai sunt doar 
cântărețul bisericesc şi crasnicul. Se apropie sărbătorile pascale 
şi preotul va face invitația „Veniți de luați lumina!”. La celebrarea 
liturgică vă da „Pace tuturor!” şi va saluta cu „Hristos a înviat!”.

Cum vor fi toate acestea fără cei pentru care se fac aceste 
oficii liturgice?

Răspunsul la aceste provocări este doar unul:
La Dumnezeu toate sunt cu putință. Să Îi oferim această 

experiență pentru a o sfinții.
Doar El ne poate oferi răspuns, sănătate, pace sufletească 

acolo unde medicii sau alte autorități nu pot ajunge.
Tuturor locuitorilor Comunei Sancraiu le doresc sărbători 

binecuvântate în pace şi sănătate alături de cei dragi!

Pr. Maier Adrian Gheorghe,
Parohia Greco-Catolică Brăișoru

�� Mezei utakat javítunk és kövezünk a község területén. 
�� Szeretnénk befejezni az uszoda építkezési munkálatait. 
�� Térkövezni szeretnénk az uszoda és a sportterem körüli 
területet. 
�� Kerítést szeretnénk építeni a magyarókereki iskolához. 
�� Járdát építeni az iskolához és a fogyatékos személyek 
közlekedésére akadálymentesített járdát létrehozni.
�� Kápolnát berendezni Kalotadamoson, Jákótelkén, Ma-
gyarókerekén és Malomszegen.
�� Felfesteni községi útjainkat és utcáinkat. 
�� Díszvilágítást felszerelni Malomszegre a szabályozott Ka-
lota-patak partjára. 
Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem közös-

ségünk lakóinak a segítséget, megértést, együttműködést, 
melyekre az elkövetkezendőkben is számítunk.

Az elmúlt nők napjára, és a közelgő anyák napjára való te-
kintettel kívánok minden kedves ünnepeltnek  békés, csalá-
dias hétköznapokat, örömteli mosolyt az ajkakra, reményteli 
fényt a szemekbe, viszont szeretetet minden apró áldozatért 
és szeretetért. 

A közelgő húsvéti ünnepek alkalmával mindenkinek kí-
vánok az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a magam 
nevében méltóságteljes ünneplést, és mindannyiuknak kel-
lemes húsvéti ünnepeket!

Póka András-György
polgármester

 � Având în vedere că am semnat contractul de finanţare 
pentru amenajarea pistei de bicicletă pe terasamentul 
liniei ferate dezafectate, întocmim proiectul technic, pro-
cedurile de achiziţie lucrări şi sperăm că vom începe lu-
crările efective la această investiţie.

 � Vrem să construim gard la Şcoala Alunişu.
 � Vrem să terminăm lucrările de construire la bazinul de 
înot acoperit.

 � Vrem să amenajăm parcări la bazinul de înot.
 � Vrem să amenajăm capele în localităţiile Alunişu, Brăişo-
ru, Domoşu, Horlacea.

 � Vrem să aplicăm marcaje longitudinale pe drumurile co-
munale şi străzi.

 � Vrem să montăm lampadare în localitatea Brăişoru pe 
tronsonul regularizat al Văii Călata.

 � Vrem să amenajăm şi să pietruim drumuri de câmp.
Vreau să mulţumesc locuitorilor comunei pentru sprijinul, 

înţelegerea şi colaborarea acordată. 
Cu ocazia zilei internaţională a femeilor nu de mult trecu-

tă, sărbătoritelor doresc bucurii, sănătate şi împlinirea tutu-
ror dorinţelor de bine, iar cu ocazia apropiatelor sărbători de 
Paşti, în numele consiliului local, al primăriei şi al meu perso-
nal doresc Sărbotori fericite. Hristos a înviat!

Póka Andrei-Gheorghe 
primar

Az ajtók zárva voltak.
Aznap amikor beesteledett, a hét első 

napján, ott ahol összegyültek a tanítvá-
nyok, bár a zsidóktól való félelem miatt 
az ajtók zárva voltak, eljött Jézus és 
megállt középen, és így szólt hozzájuk:

“Békesség néktek!”
János evangéliuma 20,19

Gondolom mindnyájunk számára ismerős most az az 
élethelyzet amelyet így ír le alapígénk: „…az ajtók zárva vol-
tak”. Ha nem is tartjuk kulcsra zárva ajtóinkat, de be vagyunk 
zárva. Közösségi életünk abban a formában ahogy megszok-
tuk már egy ideje nem müködhet. Nem mehetünk át még a 
szomszédba se. Szerencsések azok akik használják a világhá-
lót, közösségi oldalakat, de éppen e legmagányosabbak az 
egyedülálló öregek akik kimaradnak ebből is. Még a temp-
lomba sem lehet elmenni, az Isten házába. Hiszem sokaknak 
ez is nagyon hiányzik ebben az időszakban.

Az első evangéliumi üzenet, jó hír, hogy a mi Urunk előtt 
nincsen bezárt ajtó, nincsen karantén. Ő oda is beléphet, a 
bezárt ajtók mögé. Beléphet és hiszem ott van a ti életetek-
ben is veletek is mai tanítványaival. Nem hagy magunkra 
félelmeink közepette. Mennyire érzed ezt, ezen a húsvéton? 

El lehet most azon is gondolkodni, hogy azokban az idők-
ben amikor nem kellett házaink ajtaja mögé vonulni, mégis 
hány ajtót bezártunk. Az ajtók zárva voltak az életünkben 
embertársaink előtt. Harag, irigység, sértődöttség, értetlen-
ség, versengés, félelem… mind mind egy bezárt ajtó, amit 
mi magunk zártunk magunkra. Vegyük számba most életünk 
megannyi bezárt ajtaját, otthonunk csendességében, tart-
sunk miattuk bűnbánatot. Ha majd eljön újra az idő ne csak 
hajlékainkból tudjunk kilépni, hanem életünk megannyi be-
zárt ajtója mögül is. 

Volna még egy nagyon fontos teendőnk ezekben az idők-
ben: vegyük észre a bezártságnak az áldásait, lehetőségeit, 
pozitív oldalát. Jézus hangsulyozza, hogy az Istennel való kap-
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csolatban fontos elem az, hogy olykor félre tudjunk vonulni 
a világ zajátol, a közösség zsibongásától. Ez a helyzet most 
erre lehetőség, ki lehet használni a belső szoba csendjét. Ki-
használod-e vagy  elzavarod mindenfélével: T.V. számítógép, 
okostelefon stb. Ezeknek is megvannak az áldásaik ezekben a 
magányos időkben, de vigyázzunk a csend és a magány adta 
lehetőségeket ne vegyék el tőlünk teljesen. Talán a rohanó vi-
lágnak, a folyton pörgő emberiségnek kicsit szüksége volt már 
a belső szoba csendjére. Megkaptuk, használjuk ki!

Ott a bezárt ajtók mögött azért van egy kis közösség, ott 
van a tanítványok közössége. A mi bezárt ajtóink mögött 
is ott van a legtöbb és legjobb esetben ez a kis közösség, a 

család. A család amely a felgyorsult világ globális közösségé-
ben mintha feloldódott volna mint só a vízben. Vegyük észre 
most a család só mivoltát, hogy milyen fontos, lényeges az 
ember életében. 

“Békesség néktek” Jézus így köszönti az övéit, békességet 
akar önteni a szivükbe, egy kilátástalan és félelmekkel teli 
élethelyzetben. Mi sem tudjuk ma még, hogy mere visz ez a 
helyzet bennünket. A Feltámadott Úr ma is azért jön a bezárt 
ajtóink mögé, hogy békességet sugározzon.

Berde Szilárd-Gábor
Református lelkipásztor

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în perioada
ianuarie – martie 2020

Hotărârea nr. 1. privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  pe anul 2019 la bugetul local şi la bugetul instituţi-
ilor publice din venituri proprii şi subvenţii la secţiunea de dezvoltare

Hotărârea nr. 2. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al comunei Sâncraiu pentru investiția 
ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ, 
realizată de COMUNA SÂNCRAIU

Hotărârea nr.  3. privind unele măsuri pentru menţinerea curăţeniei şi aspectului imobilelor din comuna Sâncraiu, judeţul Cluj  
Hotărârea nr. 4. privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în 

Comuna Sâncraiu, sat. Brăişoru str. Principală nr. 72, proprietatea domnului Copas Claudiu-Daniel, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Hotărârea nr. 5. privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări a serviciului de salubrizare a localităților Comunei 
Sâncraiu, cu un agent economic autorizat prin ATRIBUIRE DIRECTĂ pentru o perioadă de un an

Hotărârea nr. 6. privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare din albia Văii Domoşului
Hotărârea nr. 7. privind reactualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
Hotărârea nr. 8. privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă a Comunei Sâncraiu”
Hotărârea nr. 9. privind aprobarea planului local de acţiuni şi lucrări de interes local în Comuna Sâncraiu pe anul 2020
Hotărârea nr. 10. privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru “Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum”
Hotărârea nr. 11. privind aprobarea finanţării activităţii sportive, concursul de schi fond „Cupa Tomordok”
Hotărârea nr. 12. privind aprobarea lucrărilor pentru realizare branşamente/racorduri la rețelele edilitare în zona străzii 

localității în cadrul investiţiei ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUC-
RĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, realizată de KOBLOS PETRU STEFAN, Sâncraiu nr. 16

Hotărârea nr.  13. privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Sâncraiu pe anul 2020. 

Hotărârea nr. 14. privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2019
Hotărârea nr. 15. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, aprobarea utilizării în anul 2020 a ex-

cedentului bugetar al anului 2019 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, aprobarea bugetului insti-
tuţiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020 şi aprobarea 
utilizării în anul 2020 a excedentului bugetar al anului 2019 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

Hotărârea nr. 16. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în 
Comuna Sâncraiu, sat. Alunişu str. Principală nr. 101, proprietatea domnului Oros Lucian-Vasile şi doam-
nei Oros Maria-Cătălina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Hotărârea nr. 17. privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren intravilan  începând cu anul 2020, pentru terenul 
situat în Comuna Sâncraiu, sat. Brăişoru str. Principală nr. 68, proprietatea domnului Marc Marcel, ca 
urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit

Hotărârea nr. 18. privind aprobarea susținerii financiare a ASOCIAȚIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB VOINȚA SÂNCRAIU pentru 
activitatea sportivă desfăşurată de echipa de fotbal în anul 2020

Hotărârea nr. 19. privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Okos-Ri-
gó Dénes şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

Hotărârea nr. 20. privind modificarea HCL cu nr. 74/12.12.2019, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020
Hotărârea nr. 21. privind aprobarea programului de măsuri a gospodărârii localităţilor Comunei Sâncraiu în anul 2020
Hotărârea nr. 22. privind cofinanţarea nerambursabilă pentru investiții şi reabilitări în anul 2020, a cultelor religioase din 

Comuna Sâncraiu
Hotărârea nr. 23. privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale, de mediu şi de sport organizate de Consiliul Local 

Sâncraiu şi a ansamblului de dansuri populare „Felszeg Gyöngye”, pe anul 2020
Hotărârea nr. 24. privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Spitalul Orăşenesc Huedin cu suma de 10.000 lei de 

la capitolul autofinanțate
Conţinutul acestor hotărâri pot fi studiate la afişierul primăriei.

CONSILIUL LOCAL
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FONTOS
TUDNIVALÓK

A község lakosait érintő fontosabb tudnivalók: 
�● A 3/2020-as helyi tanácshatározat alapján mindenki 

köteles a birtoka körül rendben tartani a közterületet 
(utca, sánc, járda, kapu, kerítés, patak part stb). Ellen-
kező esetben 1.000-től 2.500 lejig terjedő bírság róható 
ki. Nem cél bírságolni, hanem a karbantartás a fontos.
�● A közterület karbantartást (kaszálás, sánc- és járdatakarítás) 

lehetőleg egy időben kell elvégezni (kb. egy héten belül), ezért 
a megadott telefonszámokon SMS üzenetet kap mindenki.
�● A község tisztasága érdekében felkérjük a tisztelt la-

kosokat, hogy rendeltetésének megfelelően használják a 
köztérre elhelyezett szemetesládáinkat, ne a közterületre, 
sáncokba dobják a szemetet.
�● A műanyagpalackokat és fémdobozokat kérjük ala-

posan összenyomva dobják a kihelyezett nagy szemét-
gyűjtőkbe.
�● A Szentkirályon és Zentelkén elhelyezett két fémtartály-

ba lehet tenni a használt ruhákat és lábbeliket, a Caritas 
osztja szét a rászorulóknak.
�● Tilos a mezőgazdasági szerszámok és építkezési anyagok 

(kivételt képeznek, akik érvényes építkezési engedéllyel ren-
delkeznek) közterületen való tárolása. Ellenkező esetben 50 lej/
gép/nap és 10 lej/m3 építkezési anyag/nap, bírság szabható ki.
�● A járdák a gyalogos közlekedés érdekében épültek, ezért 

tilos a gépjárművekkel a járdán parkolni. A gyalogosok a 
járdákon közlekedjenek!
�● Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek van kutyája, tartsa a 

saját telkén, ne kerüljön a közterületre. A jelenlegi törvé-
nyek miatt lehetetlen megoldani az egyre nagyobb számú 
gazdátlan (kóbor) kutyák helyzetét. 
�● Az erdei út és a mezei utak tisztán tartása és épségben 

maradása érdekében, mindenkit megkérünk, hogy ne szánt-
sa be a sáncokat, lehetőleg letakarított, tiszta mezőgazdasági 
szerszámokkal, szekerekkel közlekedjenek rajtuk. Ellenkező 
esetben az 53/2014-es Önkormányzati Határozat alapján 50-
től 500 lejig terjedő bírságot szab ki a Polgármesteri Hivatal.
�● A minden év augusztus első hetében szevezendő Nem-

zetközi Népzene- és Néptánctáborra az ingyenes oktatásra 
csak a községben lakó, valamint a nagyszülőkhöz érkező és 
az Ady Endre Általános Iskolában tanuló gyerekeket tudják 
fogadni, a hatékony oktatás érdekében.
�● Építkezési hulladékanyagokat csak a hivatal vezetőségének 

értesítése után lehet elszállítani és elhelyezni a kijelölt helyekre.
�● A 3/2018-as Önkormányzati Határozat alapján min-

denki köteles rendben tartani háza homlokzatát. Az érintet-
teknek felszólítást küldtünk, mely alapján tavaly év végén, 
aki nem végezte el a szükséges munkálatokat, épületadója 
500%-kal növekedett, valamint bírság is kiróható.
�● Közterületen tilos az alkoholfogyasztás!
�● Felhívjuk a lakosság figyelmét (főleg az idősebb korosztá-

lyét), hogy az utóbbi időben egyre több szélhámos, átverő 
csatornakészítő és szerelő csoport jelenik meg községünk fal-
vaiban. Olcsó ajánlatokat tesznek, majd a munka végén ha-
talmas összegeket követelnek az esőcsatorna kicseréléséért. 
Figyelem, kikkel végeztetünk el ilyen jellegű munkálatokat.
�● A mezei utak és az erdei út mentén, valamint a Kő-hegy 

tavaknál figyeljünk a tisztaságra, sőt megkérjük, jelezzék a 
szemetelőket!

Ezen célok megvalósítása érdekében, kérjük az Önök 
megértését és támogatását!

A HELYI TANÁCS

ANUNŢURI
IMPORTANTE

Câteva măsuri şi recomandări importante pentru cetă-
ţenii comunei:
�● Conform HCL nr. 3/2020, cetăţenii, proprietari de 

imobile pe teritoriul comunei Sâncraiu sunt obligaţi 
pentru curăţirea şi intreţinerea străzii, spaţiului din faţa 
imobilului, şanţului, trotuarului, imobilului, împrejmu-
irii acestuia. În caz contrar se aplică amendă contraven-
ţională între 1.000 şi 2.500 lei.
�● Dorim ca lucrările de întreținere (cosire, curățire şanț 

şi trotuar) să fie efectuete în aceeaşi perioadă (în de-
cursul unei săptămâni). Astfel fiecare gospodărie va fi 
anunțată prin mesaj SMS în vederea efectuarii lucrări-
lor.
�● Pentru păstrarea curăţeniei domeniului public al comu-

nei, Vă rugăm să folosiţi coşurile de gunoi montate şi să nu 
aruncaţi mizeria pe străzi, trotuare şi în şanţuri.
�● PET-urile şi dozele de aluminiu să le aruncați în con-

tainerele amenajate cât mai compactate.
�● Hainele şi încălţămintele de care nu avem nevoie, se 

colectează în cele două recipiente aşezate în Sâncraiu şi în 
Zam. Aceste ajutoare sunt administrate şi distribuite nevo-
iaşilor de Caritas. 
�● Este interzisă parcarea utilajelor agricole şi depozitarea 

materialelor de construcţii (exceptând cei care au autoriza-
ţie de construire) pe domeniul public al comunei. Neres-
pectarea se pedepseşte cu amendă contravenţională, ast-
fel: 50 lei/utilaj/zi şi 10 lei/mc material/zi.
�● Trotuarele s-au construite pentru circulaţia pietonilor, 

astfel este interzisă parcarea cu autovehicule pe trotuare. 
Pietonii să circule pe trotuare!  
�● Vă atragem atenţia ca, proprietarii de câini să ţină câinii 

în curte, să nu ajungă pe domeniul public. Din cauza legis-
laţiei în vigoare este imposibilă rezolvarea problemei căini-
lor fără stăpân. 
�● Pentru menţinerea stării bune şi curăţeniei drumului fo-

restier şi a drumurilor de câmp, Vă rugăm să nu distrugeţi 
şanţurile, să circulaţi cu utilaje şi atelaje curăţite. În caz con-
trar, conform HCL nr. 53/2014 Primăria va sancţiona contra-
venţional cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
�● Transportul şi depozitarea materialelor şi deşeurilor de 

construcţii se poate face în locurile special amenajate, nu-
mai după anunţarea prealabilă a conducerii Primăriei.
�● Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018, sunt 

obligaţi toţi cetăţenii să întrețină fațada casei. S-au trimis 
somațiile celor vizați, de la sfârşitul anului trecut cine nu 
a executat lucrările, s-a majorat impozitul până la 500% şi 
totodată pot fi amendați.
�● Este interzis consumul de alcool pe domeniul public!
�● Vă atragem atenția asupra faptului că, în ultima perioadă 

mai multe grupuri vin în satele comunei noastre cu scopul 
schimbării citernelor şi burlanelor de ape pluviale. Oferă 
prețuri mici, dar în urma efectuării lucrărilor pretind sume 
uriaşe pentru munca efectuată. Mare atenție cu cine ne în-
țelegem pentru astfel de lucrări.
�● Vă rugăm să păstrăm curățenia de-a lungul drumurilor de 

câmp, a drumului forestier şi în jurul lacurilor Horaița, chiar 
să ne contactați dacă observați persoane care lasă mizerie.

Pentru realizarea şi respectarea acestora apelăm la 
înţelegerea şi sprijinul Dumneavoastră! 

CONSILIUL LOCAL
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Kedves 
Kalotaszentkirály községi lakosok!

Fontos információk! Előírások!

Március 25-étől, szerda 12 órától teljes kijárási tilalmat 
vezettek be.

Csak a következő esetekben hagyhatjuk el otthonun-
kat, igazoló papírral (munkahelyi igazolás, saját felelős-
ségű nyilatkozat):
1. Munkahelyre való közlekedés – igazolás, vagy nyilat-

kozat szükséges;
2. Élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás – nyilatkozat 

szükséges;
3. Elengedhetetlen, szükséges orvosi vizsgálat, kezelés 

– nyilatkozat szükséges;
4. Idősek, betegek, fogyatékkal élők ellátása, gyerekek/

kiskorúak elkísérése és temetés – nyilatkozat szük-
séges;

5. A lakóhely közelében végzett, az egyéni szabadle-
vegős testmozgást célzó rövid kijárás (csapatsportok 
betiltva), a lakóhely közelében megejtett rövid séta, a 
háziállat alapvető szükségleteinek elvégzése érdeké-
ben – nyilatkozat szükséges;

6. Mezőgazdasági munkálatok elvégzése  – nyilatkozat 
szükséges;

7. Véradás – nyilatkozat szükséges;
8. Önkéntes segítségnyújtás;
9. Mezőgazdasági termékek forgalmazása – nyilatkozat 

szükséges;
10. A munkaelvégzéséhez szükséges anyagbeszerzés;

A hatóságok kérésére, igazoltatáskor az eredeti igazo-
lást kell felmutatni a személyi igazolvánnyal együtt.

Az idősek maradjanak otthon, a 65 év felettiek csak 
1100 és 1300 óra között hagyhatják el otthonukat a beszer-
zésekért. Mezőgazdasági vagy más munkára, orvosi vizs-
gálatra és kezelésre ez az időkorlátozás nem vonatkozik. 
Minden esetben igazoló papír szükséges!

Fiatal hozzátartozóik, rokonaik érintkezés nélkül szol-
gálják ki őket (élelmiszer, gyógyszer stb)! 

Ha nincs ilyen fiatal, jelezzék a hivatalnál a lentebbi te-
lefonszámokon.

Akik házikaranténban vannak, tartsák be annak sza-
bályait!

A kedvezményes adók és illetékek  befizetési határide-
je meghosszabbítódott 2020. június 30-ig. 

A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás március 
25-től meghatározatlan időre fel van függesztve.

Bármilyen információért, észrevételért, bármikor:
 ● Polgármester – Póka András-György – 0744 795909
 ● Alpolgármester – Péter György-Árpád – 0740 418892
 ● Titkárnő – Vincze Erzsébet – 0748 728057
 ● Anyakönyvvezető, katasztrófavédelem – Juhász István 
– 0746 215191 
 ● Rendőrfőnök – Zbucea Ovidiu – 0757 344707

Megbetegedés esetén, csak sürgős esetben hívja tele-
fonon:

 ● Családi orvosát – Dr. Magurean Simona: 0740-020-565
 ● A Megyei Közegészségügyi Hivatalt: 0364-430-030
 ● A sürgősségi számot: 112

Mindenki kövesse a hivatalos híreket, és tartsa be a 
rendeleteket, előírásokat!

A nyomtatványokat (munkahelyi igazolás, saját fe-
lelősségű nyilatkozat) a helyi élelmiszerüzletekben és a 
polgármesteri hivatal bejáratánál megkaphatják.

Póka András-György
polgármester

Dragi cetățeni din Comuna Sâncraiu!
Informații importante. Reglementări!
Începând cu 25 martie 2020 orele 1200 se introduc restric-

ții de circulație, putem ieși cu documente (adeverință an-
gajator, declarație pe propria răspundere) numai pentru:
1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin-

ță/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activi-
tății profesionale și înapoi; – adeverință angajator sau 
declarație pe propria răspundere;

2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acope-
ră necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor 
de companie/domestice, precum și bunuri necesare 
desfășurării activității profesionale; – declarație pe 
propria răspundere;

3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi 
amânată și nici realizată de la distanță; – declarație pe 
propria răspundere,

4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ 
însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru 
de familie; – declarație pe propria răspundere;

5. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodări-
ei, legate de activitatea fizică individuală a persoane-
lor (cu excluderea oricăror activități sportive de echi-
pă), cât și pentru  nevoile animalelor de companie/
domestice; – declarație pe propria răspundere;

6. deplasarea pentru realizarea de activități agricole; - 
declarație pe propria răspundere; 

7. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de 
transfuzie sanguină; – declarație pe propria răspundere;

8. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; – de-
clarație pe propria răspundere;

9. deplasarea producătorilor agricoli pentru comerciali-
zarea de produse agroalimentare; - declarație pe pro-
pria răspundere;

10. deplasarea pentru asigurarea de bunuri necesare des-
fășurării activității profesionale;

În caz de verificare se prezintă documentele în original 
cu documentul de identitate.

Este obligatorie, ca vârstnicii peste 65 de ani pot ieși zil-
nic între orele 1100 – 1300 pentru cumpărături. Pentru mun-
ci, inclusiv agricole și pentru asistențe medicale nu este va-
labilă această restricție orară. Declarația este obligatorie.

Tinerii din familie, rude, vecini să le rezolve probleme-
le de aprovizionare.

Dacă astfel de persoane nu aveți, să apelați la angajații 
primăriei la numerele de telefon de mai jos.

Cine sunt izolați la domiciliu, să respecte reglementarea!
Data limită pentru plata taxelor și impozitelor cu facili-

tăți s-a amânat până în date de 30 iunie 2020.
Din data de 25 martie pentru o perioadă nedetermi-

nată se suspendă serviciile relații cu publicul la Primărie.
Pentru informații, probleme, sesizări: 
 ● Primar – Póka Andrei-Gheorghe – 0744 795909
 ● Viceprimar – Péter György-Árpád – 0740 418892
 ● Secretar – Vincze Elisabeta – 0748 728057
 ● Stare civilă și situații de urgență – Juhász István – 0746 215191 
 ● Șef de poliție – Zbucea Ovidiu – 0757 344707
În caz de îmbolnăvire, numai în situații grave sunați ur-

mătoarele telefoane:
 ● Medicul vostru de familie – Dr. Măgurean Simona tel. 
0740 020565

 ● Direcția Județeană de Sănătate Publică: tel. 0364 430030
 ● Numărul de urgență: tel. 112
Să urmăriți informațiile oficiale și să respectați regle-

mentările! 
Adeverința de angajator și Declarație pe propria răs-

pundere pot fi procurate de la magazinul/magazinele 
alimentare din localitate și la intrarea în sediul Primăriei.

Póka Andrei-Gheorghe
primar
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A 2019-es ÉV KÖLTSÉGVETÉSE
A 2019-ES ÉV BEVÉTELEI

Épületadó:  .............................................................  92.017
- magánszemélyek .................................................................  57.194
- jogi személyek, cégek ........................................................  34.823

Területadó: ........................................................... 200.341
- magánszemélyek .................................................................  52.030
- jogi személyek, cégek ..........................................................  1.240
- külterület ..............................................................................  147.071

Gépjárműadó: ...................................................... 113.395 
- magánszemélyek .................................................................  87.694
- jogi személyek, cégek ........................................................  25.701

TULAJDONJOGI ADÓK ÖSSZESEN ...................... 405.753
Bérleti díjak ...............................................................................  55.267
Helyi adminisztratív adók, illetékek  ................................  10.606
Működési engedélyek illetéke .............................................  7.611
Adóigazolási bizonylatok illetéke .......................................  1.945
Büntetések, bírságok  ............................................................  22.214
Közjegyzői illetékek .................................................................  2.187
Speciális adó (szemétdíj) .......................................................  1.576
Más jövedelmek ......................................................................  31.083

SAJÁT JÖVEDELEM ÖSSZESEN  ........................... 132.489
Jövedelemadók visszaosztása ........................................  222.496
A Kolozs megyei tanács által visszaosztott összeg ......  1.510.581
A Kolozs megyei tanács alapjából átutalt összeg ....  406.692
Á.F.A. visszaosztása: .........................................................  2.039.870
- az iskola fenntartási költségei .........................................  58.870
- költségvetés-kiegészítés .............................................  1.981.000
Fűtéstámogatás ......................................................................  10.007
Sűrgősségi, beavatkozási alapból ....................................  80.000

ÖSSZES BEVÉTEL 2019-BEN ............................. 4.807.888

SAJÁT JÖVEDELEM 2019-BEN

BEVÉTELEK
- kultúrházak, lakodalmas terem bérlése .........................  8.658
- községi legelők bérlése.................................................... 374.937 
- faeladás ................................................................................  124.773 
- Szemétdíj .............................................................................  136.609 
ÖSSZES BEVÉTEL ................................................. 644.977

KÖLTSÉGEK
- üzemanyag-költségek ..........................................................  7.400
- kultúrotthonok és lakodalamas terem
   felújítási munkálatai .............................................................. 4.981
- szemételszállítás................................................................  152.547
- erdők őrzése ..........................................................................  66.873
- Jákótelki szabadidőközpont ............................................  32.751
- mezei utak kövezése, javítása .......................................  166.697
ÖSSZES KÖLTSÉG ................................................. 431.249

MEGMARADT ÖSSZEG 2019-ben ........................ 213.728 
MEGMARADT ÖSSZEG AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ... 1.010.364 
ÖSSZESEN MEGMARADT ÖSSZEG ................... 1.224.092

A 2019-ES ÉV KÖLTSÉGEI

A helyi tanács működésére .............................. 1.192.204
- fizetések (alkalmazottak, tanácsosok) .......................  965.440
- működési költségek .........................................................  221.450
- beruházási költségek ............................................................  5.314

- köztérfigyelő kamerarendszer .....................................  2.315
- motoros lombvágó ..........................................................  2.999

Egyéb költségek – virág ........................................  69.192

Tűz- és lakosságvédelem .....................................   15.173

Tanügy, iskola ...................................................... 278.189
- működési költségek .........................................................  209.008
- ösztöndíjak .............................................................................  24.992
- beruházási költségek  .........................................................  44.189

-  kazánvásárlás ..................................................................  44.189

Kultúra, egyházak, sport .................................. 1.702.872
- működési és anyagköltségek .........................................   95.290
- egyházak támogatása ........................................................  20.000
- beruházások ....................................................................  1.587.582

- fedett úszómedence építése ................................  1.383.471
- a sportbázis parkolója ...............................................  126.021
- a fedett uszoda parkolója ............................................  74.250
- focipálya vonalazógép ...................................................  3.840

Szociális és más segélyek ...................................   470.257
- szellemi fogyatékosok gondozói fizetések ..............  125.695
- szellemi fogyatékosok gondozói illetéke .................  333.685
- fűtéstámogatás .....................................................................  10.877

Közvilágítás, gázellátás  ...................................... 349.005
- működési költségek ............................................................  63.621
- beruházások .......................................................................  285.384

- a közvilágítási hálózat és a közvilágítás bővítése  15.501
- gázellátási tanulmány ...............................................   269.883   

Éjjeliőrség ..............................................................  37.642
- bérek, fizetések .....................................................................  37.642

Utak, hidak: .......................................................... 626.916 
- utak, hidak fenntartása .....................................................   48.613
- beruházási költségek: ......................................................  578.303

- kerékpárút .........................................................................  57.468
- a községi utak javításai .............................................   440.835
- híd a Kalota-patakon .....................................................  80.000

Egyéb költségek – pályázatok ........................................  1.500

ÖSSZES KÖLTSÉG 2019-BEN............................. 4.742.950

MEGMARADT ÖSSZEG 2019-ben ..........................  64.938 
MEGMARADT ÖSSZEG AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ...... 307.446
ÖSSZESEN MEGMARADT ÖSSZEG ...................... 372.384

A HELYI TANÁCS
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BUGETUL ANULUI 2019
VENITURILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 

Impozit pe clădiri ...................................................  92.017
- persoane fizice .......................................................................57.194
- persoane juridice ..................................................................34.823

Impozit pe teren .................................................. 200.341
- persoane fizice .......................................................................52.030
- persoane juridice ...................................................................  1.240
- extravilan .............................................................................  147.071

Impozit pe mijloace de transport ....................... 113.395
- persoane fizice ......................................................................  87.694
- persoane juridice .................................................................  25.701

TOTAL IMPOZITE  PE  PROPRIETATE ................... 405.753       
Venituri din concesiuni si închirieri ..................................  55.267
(Romtelecom, Sanitur, dispensar, bloc specialişti, U.M.)
Taxe locale .................................................................................  10.606
(taxă timbru, taxă legalizare,  taxă firmă, taxă mijloace lente etc.)
Taxe şi tarife pentru elib. licențe şi autorizaţii ................  7.611
Taxă eliberare certificat fiscal ...............................................  1.945
Venituri din amenzi................................................................  22.214
Impozit din taxe notariale .....................................................  2.187
Taxă salubrizare .........................................................................  1.576
Alte venituri, taxe judiciare de timbru ............................  31.083

TOTAL VENITURI PROPRII .................................... 132.489
Cote defalcate din impozitul pe venit ..........................  222.496                 
Sume alocate de Consiliul Judeţean .........................  1.510.581
Sume repartizate din Fondul Consiliului Județean ......  406.692
Sume defalcate din TVA ................................................   2.039.870

- cheltuieli materiale şcoală ...........................................  58.870
- pentru echilibrare buget local .............................  1.981.000

Subvenţii pentru ajutor lemne ...........................................10.007
Subvenţii primite din Fondul de intervenție ................  80.000

TOTAL VENITURI PE ANUL 2019 ......................  4.807.888

AUTOFINANŢATE PE ANUL 2019

VENITURI
- Închirieri  cămin cultural şi sală festivităţi .....................  8.658 
- Utilizarea păşunilor comunale  ....................................  374.937 
- Vânzare masă lemnoasă .................................................  124.773
- Taxa Salubrizare .................................................................  136.609
TOTAL VENITURI ................................................... 644.977     

CHELTUIELI
- Combustibil (benzină, motorină) .....................................  7.400
- Întreţinere cămin cultural, sală festivităţi .....................   4.981
  (curent electric, consum apă, dif. materiale) 
- Colectarea deşeurilor ......................................................  152.547         
- Pază fond forestier ..............................................................   66.873
Amenajare loc de agrement la Horlacea  ......................   32.751
 Amenajare, pietruire drumuri de câmp ......................  166.697
TOTAL CHELTUIELI ............................................... 431.249

 EXCEDENT la 31.12.2019 ...................................   213.728
 EXCEDENT  - anii precedenți ........................... 1.010.364
 TOTAL EXCEDENT ............................................  1.224.092

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

Autorităţi executive ....................................................  1.192.204
cheltuieli de personal ........................................................  965.440
bunuri şi servicii ...................................................................  221.450
cheltuieli de capital .................................................................  5.314 

- sistem supraveghere video ...........................................  2.315
- motofierăstrău de tăiat la înălțime  ............................  2.999

Alte servicii publice generale : flori ............................ 69.192

Protecţia civilă şi prot. contra incendiilor ............... 15.173

Învăţământ ..........................................................................  278.189
bunuri şi servicii ...................................................................  209.008
burse elevi .................................................................................  24.992
cheltuieli de capital ...............................................................  44.189
- achiziționare cazane pentru centrală termică ..........   44.189
  
Cultură, sport, religie .................................................  1.702.872
-  cheltuieli materiale .............................................................  95.290
-  cofinanțare biserici .............................................................  20.000
-  cheltuieli de capital ......................................................  1.587.582

- construire bazin de înot acoperit  .....................  1.383.471
- parcare la baza sportivă  ..........................................  126.021
- parcare bazin de înot  .................................................   74.250
- marcator de teren fotbal  .............................................  3.840

 
 Asistenţă socială ..............................................................  470.257
salarii asistenţi handicap ..................................................  125.695
indemnizaţii pentru pers. cu handicap........................  333.685      
ajutor de încălzire ...................................................................  10.877    

Iluminat public, alimentare cu apă .........................  349.005
- bunuri şi servicii ...................................................................   63.621
- chelt. de capital .................................................................  285.384

-  modernizarea reţelei de ilum. public .....................  15.501
- studiu înființare rețea de distribuție gaze naturale ...  269.883

Paznici  ....................................................................................  37.642
- cheltuieli de personal .........................................................  37.642

Transporturi........................................................................  626.916
- drumuri şi poduri- lucr. de întreţinere .........................   48.613
- cheltuieli de capital ..........................................................  578.303

- pista de bicicletă     .........................................................  57.468
- lucrări de reparații pe drumurile comunale  ......  440.835
- confecționare pod peste Valea Călata ....................  80.000

Alte acţiuni economice – proiecte  .........................  1.500

TOTAL  CHELTUIELI PE ANUL 2019 ..................  4.742.950
 
EXCEDENT la data de 31.12.2019 ........................   64.938
EXCEDENT – anii precedenți ..............................   307.446 
TOTAL EXCEDENT ................................................   372.384 

CONSILIUL LOCAL
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Csillagszerző Matematikaverseny
„A matematika minden más tárgynál 
inkább nevel önálló gondolkozásra.”

Péter Rózsa

Ezzel az idézettel küldte ki 2019 októberében Hodgyai 
Edit verseny-koordinátor ezen tanév versenykiírását, melyre 
diákjaink már nyolcadik alkalommal jelentkeznek. 

A verseny célja: a tehetség felismerése és annak fejlesztése, 
az adottságok minőségi fejlesztése, képességé formálása, az 
önálló munka serkentése, mely igényes gondolkodásra ösz-
tönöz, a kitartás, a küzdeni tudás, az akaraterő fejlesztése. A 
matematika egyike azon tudományoknak, amelyben az átlag 
feletti teljesítményre való adottság viszonylag korán jelentke-
zik. Fontos, hogy ezt a gyerek és környezete minél hamarabb 
felismerje, és az adottság képességgé fejlődését ösztönözze.

A verseny résztvevői az 5–8. osztályos tanulók. Egy iskolá-
ból, egy osztályból a versenyzők száma nem korlátozott.

A résztvevő tanulók 5–6. illetve 7–8. osztályokban az első 
négy levelező fordulón azonos feladatokat kapnak, mun-
kájukat azonban évfolyamonként külön értékeljük. Az első 
négy forduló otthoni feladatmegoldáson, kidolgozáson ala-
pul. A megoldásokat tartalmazó dolgozatokat határidőre 
kell beküldeniük a verseny szervezését vállaló iskolába. 

Kolozs megyében a verseny szervezését a mi iskolánk 
vállalta fel, így a négy fordulóban összegyűjtött pontszámok, 
„csillagok” alapján kialakul a sorrend. A megyei és az orszá-
gos döntő fordulóin külön-külön feladatsorokat kapnak az 
5–6–7. illetve a 8. osztály tanulói.

A verseny már októberben elkezdődött és februárban ért 
véget a levelezős forduló. Az idén a megyénkből közel 80 diák 
jelentkezett, különböző iskolákból. Ezen diákok közül 36 diák 

Kedves diákok, tisztelt szülők!
A karácsonyi lapszám óta, bár betervezve sok tevékenysé-

günk volt, sajnos az egészségügyi helyzet alakulása miatt sok 
el is maradt. Azért történtek dolgok: diákjaink sikeresen verse-
nyeztek, a tanárok továbbképzésekre jártak, s megtanultunk 
online is oktatni elég rövid idő alatt. Bár ne kellett volna.

A teljesség igénye nélkül néhány dolgot megosztánék ve-
letek, Önökkel. A Tomordok-síkupánk bár elmaradt, diákjaink 
más iskolák által szervezett sífutóversenyeken részt vettek. A 
februári hónap során tantárgyversenyeken is szerepeltek. Be-
kapcsolódtunk a Fenntarthatósági témahét programsorozat-
ba, amelyet a magyarországi PontVelem Nonprofit Kft. szervez. 
A cég, és rajta keresztül a program működését számos partner 
támogatja, akik számára szintén fontos a gyermekek környe-
zettudatos és pénzügyi oktatása, a karitatív tevékenység ösz-
tönzése, valamint az iskolák és pedagógusok támogatása.

A ZöldOkos Kupán a diákok csapatban versenyeztek, a ta-
nárok továbbképzéseken vettek részt Budapesten, Szegeden. 
Jó eredménnyel tértek haza diákjaink a testvériskolánk által 
szervezett „Ady Endre emlékére” versenysorozatról. Helyet adott 
iskolánk a megyei Csillagszerző-matematikaversenynek.

Az Iskola másként hetét törte ketté az iskolabezárással kap-
csolatos sürgősségi rendelet. Akkor még nem számoltunk azzal, 
hogy ilyen hosszas vakációra kényszerülünk. 

Fejlesztettük a zenelabort. Gitárt, keverőpultot vásároltunk 
az Ady Endre Kulturális Egyesület egyik pályázata álral. E pályá-
zat részben támogatta vendégek, fellépők ellátását, diákjaink 
utazásait kirándulásokra, versenyekre.

A személyzet támfalat épített az iskolaudvaron és rendbe 
tette azt, valamint az osztályfőnökökkel, tanítókkal együtt elvé-
gezte az épületekben a fertőtlenítési munkálatokat.

Jó hírünk ebben a félévben, hogy a tanfelügyelőség jóváha-
gyott még egy csoportot az óvodában, és külön osztályként – 
bár speciális engedéllyel – indulhat ősszel az előkészítő osztály. 

Külön cikk foglalkozik a Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíjjal, 
melynek a kiosztása elmaradt, de ahogy alkalmunk adódik, visz-
szatérünk a díjátadásra. Addig is köszönöm a támogatóinknak az 
anyagi juttatásokat, s biztatom iskolánk volt diákjait a támogatásra.

Komoly anyagi támogatást kaptunk Lazzari Davide úrtól, a 
S.C. Tech Wood SRL részéről a bentlakás és étkezde működtetésére. 

Mindenkinek közönjük a bárminemű segítségnyújtását. Érez-
zük, hogy szívükön viselik  az iskolánk fenmaradását, fejlődését.

A közelgő húsvét alkalmával, a magam és az iskola munka-
közössége nevében áldott ünnepeket kívánok.

Okos-Rigó Dénes
igazgató

Oktatunk és nevelünk

Az
Ady Endre Iskola

tevékenységei
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kapott meghívást a megyei döntőre, közülük 12 szentkirályi. A 
megyei döntőre március 6-án került sor iskolánkban. A tanu-
lók 12 órától 2 óráig írthattak, majd amíg javítottak a tanárok, a 
diákok megnézték a tájházat, és falunkban egy kis sétát tettek.

Az eredményhirdetésre már sor került akkor nap. Díjazot-
tak lettek: 
 5. osztály: I. díj – Bibza Boldizsár, Báthory István Elmé-

leti Líceum Kolozsvár, II. díj – Sándor Zsolt-Szilárd, János Zsig-
mond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, III. díj – Bántó-Tamás 
Mátyás, Ady Endre Általános Iskola, Kalotaszentkirály, 
Dicséret – Kolcsár Boróka, Ady Endre Általános Iskola Ka-
lotaszentkirály;
 6. osztály: I. díj – Géváld Dániel-Mátyás, János Zsig-

mond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, II. díj – Szántó Ábel, 
Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár, III. díj – Szikszai 
Balázs, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, Dicséret – 
Juhász Aba, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár; 
 7. osztály: I. díj – Sógor Dénes Sigismund Toduță Ze-

nei Főgimnazium, Kolozsvár, II. díj – Fogarasi Tímea, Nicolae 
Titulescu Általános Iskola, Kolozsvár, III. díj – Turós Anna, Já-
nos Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Dicséret – Bíró 
Teréz-Zsuzsanna, Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár;
 8. osztály: I. díj – Durugy Attila, Jósika Miklós Elméleti 

Líceum Torda, II. díj – Filep Mátyás,  Báthory István Elméleti 
Líceum Kolozsvár, III. díj – Antal Szilveszter, Ady Endre Ál-
talános Iskola, Kalotaszentkirály, Dicséret – Lovász Esz-
ter, Ady Endre Általános Iskola Kalotaszentkirály.

A kiosztott díjakat támogatta: Dennver SRL, körösfői Kós 
Károly Általános Iskola, kalotaszentkirályi Ady Endre Általános 
Iskola, a kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal, Gere Attila.

Köszönet mindenkinek, aki támogatta, segítette a ver-
seny szervezését és lebonyolítását.

Lovász Edit

Hosszúra nyúlt
Iskola másként

Több éve vezették be a román oktatási gyakorlatba az Is-
kola másként néven ismert tanítási hetet, melynek célja: ke-
vésbé kötött formában változatos tevékenységeket kínálni a 
tanulóknak intézményen belüli és azon kívüli helyszíneken. 
Lehetőséget ad ez a hét különböző vetélkedők, sporttevé-
kenységek, tematikus kirándulások, látogatások szervezésé-
re, melyek oldják a megszokott iskolai élet egyhangúságát. A 
tanulók általában várják ezt az időszakot, hisz ilyenkor más 
osztályok tagjaival is együttműködhetnek, a program is szel-
lősebb, s ami a legfontosabb: munkájuk értékelése ilyenkor 
nem érdemjegyekkel történik. 

Az Ady Endre Iskolában a 2019-2020-as tanévben a Gyar-
mathy Zsigmond-ösztöndíj átadási ünnepségét megelőző öt 
napra terveztük ezt a hetet, abból a megfontolásból, hogy 
tanítványaink számára amúgy is többletfeladattal jár az ün-
nepi műsor előkészítése, a pályázatok leadása. 

Sajnos a világjárvány átírta terveinket, hisz épp ezen a 
héten érkezett a kormányrendelet, melynek értelmében két 
hétre felfüggesztik az oktatást. Két nap zajlott le tehát „más-
ként”: hétfőn a reggeli torna után, a budapesti MediCanta-
re Vegyeskar játékos, vidám előadásának örvendhettünk, 
kedden Péter György-Árpád tanár úr az Amerikai Egyesült 
Államokban tett útjáról tartott power-pointos beszámolót, 
valamint a helyi rendőrörs munkatársa, Zbucea Ovidiu volt 
meghívottunk. A tervezett mérai bútorfestőműhely- és ke-
nyérgyár-látogatás, a Kányádi-szavalóverseny, a természet-
tudományi kísérletek, a Vlegyásza Szakképző Líceum román 
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osztályaival beütemezett közös partneri tevékenységek, a 
kirándulás, a sport-, ügyességi és a Ki mit tud-verseny, a ko-
kárdakészítés mind-mind elmaradt.

Hirtelen szakadt meg az oktató-nevelői tevékenység 
hagyományos formája, mely településünkön is több, mint 
360 éves múlttal rendelkezik. Március 11-én még nem is 
gondoltuk, hogy ennyire megnyúlik az Iskola másként. Hisz 
eddig nem ismert formában, „másként”, internetes felületek-
re kényszerültünk áthelyezni tanóráinkat. Diákjaink otthon, 
szülői segítséggel vagy anélkül kell eligazodjanak a tudo-
mányok bonyolult világában. Virtuális térben zajlik tehát a 
tanár-diák, tanár-szülő, tanár-tanár kommunikáció, melynek 
eredményessége nem belátható, hisz egy mindenki számára 
új helyzetről van szó. Az internet hullámain is próbálkozunk 
az oktatással, de nagyobb szükség mutatkozik most a neve-
lésre, az együttérzésre. Mindig hangsúlyoztuk az otthoni ne-
velés fontosságát, ami a szülők feladata. Úgy tűnik, ez a fela-
dat most javarészt a szülőkre hárul. Hisz vajon mi, tanárok tu-
dunk-e jelenleg nevelni a négy fal közül, a képernyők mögül?

Szülőknek, tanároknak is nagy kihívás ez az időszak, de 
lássuk, hogyan látják a diákok mindezt. A VII. osztályosokat 
kértem meg, „pötyögjék be” nekünk, miként élik meg ezt az 
időszakot, kiemelve a kényszervakáció néhány pozitívumát 
és negatívumát.

„Legelőször örültem a kényszervakációnak, de az elmúlt 
napokban rájöttem: jobb a rendes iskola, és már rettentően hi-
ányzik. Hiányoznak az osztálytársaim, a sok hülyülés, és igazá-
ból néhány tanárral is újra találkoznék már. Néha úgy érzem, 
a tanulnivaló, a házi feladat is több, de ez lehet csak annak 
köszönhető, hogy kimarad a rendszeres mozgás, ezért ellustu-
lok, picit elfásulok. Az online tanítás lehetőséget ad a hanyag-
ságra is. Hogy mit értek ezalatt? Mivel a határidő nélküli házik, 
leckék a saját szorgalmunkra vannak bízva, képesek vagyunk 
elhanyagolni őket, mondván: lesz még idő megcsinálni. Aztán 
egyszercsak ott tálaljuk magunkat tömérdek házi feladattal, 
bemásolandó és megtanulásra váró leckével. Persze, mint min-
den, ez is csak felfogás kérdése és azé, hogy miként állunk a dol-
gokhoz, hirtelen változásokhoz. Pozitív dolgot is magával ho-
zott a kényszerszünet, többek között ,,kipihenhetjük” a napi 6–7 
tanóra okozta fáradtságot, és többet lehetünk a családunkkal. 
Viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy ez szükséges óvintéz-
kedés volt a kialakult helyzet miatt, és tennünk kell azért, hogy 
ennek minél hamarabb vége legyen. Mossunk kezet alaposan, 
maradjunk otthon, hanyagoljuk a testi érintkezéseket, de gon-
dolom, ezt már mind megtanultuk. (Okos-Rigó Aliz-Ibolya)

„Szerintem nem annyira jó ez a kényszervakació, mert na-
gyon el tudunk lustulni, de ez az internetes tanulás legalább 
nem hagy. Így tanulni nem annyira jó, mert rontja a szemünket, 
de tudunk ebből is tanulni valamit. Nekem elég jó itthon lenni, 
mert többet tudok segíteni a szüleimnek.” (Boncidai Adrián)

„Jól érzem magam ebben az időszakban, csak nem lehet 
kimenni, meg olyan nagyon sok szabadidőm sincs. Vagy házit 
írok, vagy állatokat rendezek. Egyrészt jó, mert jut idő házit írni, 
meg többet beszélgetünk a családdal. Másrészt viszont rossz, 
mert másra nagyon nem marad időm, meg vigyázni kell na-
gyon ezzel a vírussal. Már csak azt sajnálom, hogy nem talál-
kozhatok a barátaimmal.” (Lukács Áron)

„Az elején nem örültem ennek a kényszervakációnak, mivel 
épp Iskola másként volt, ami egy évben csak egyszer van, szóval 
sajnáltam egy kicsit. Azt is sajnálom, hogy nem focizhatunk a 
szünetekben. Egy kicsit élvezem ezt az otthoni internetes tanu-
lást. Így többet tudok a vírusról, meg mindenről, mert anyukám 
minden reggel, este (néha délben is) nézi a híradót. Annak is 
örültem, hogy így többet tudtunk filmet nézni a családdal. Szá-
momra az is élmény volt, hogy a román tanár úr egy filmet adott 
fel, hogy megnézzük, és nekem nagyon tetszett a film meg az 
élmény. Őszintén, még a suli is hiányzik.” (Bántó-Tamás Ádám)

„Ez a karantén nem valami pozitív dolog, mert a világjár-
vány miatt van, ami valószínűleg sok ember életét megváltoz-
tatja. Viszont van ennek jó oldala is: több időt töltök a csalá-
dommal, és kipihentebb is vagyok. De minden jóból megárt a 
sok, így ennek a ,,vakációnak” is van ám hátránya: talán a túl 
sok pihenésnek hála, kicsit ellustultam, és felborult egy picit a 
rend. De törekszem beosztani az időm, és kevesebbet lustulni.” 

(Kisjancsi Viktória-Márta)

„A kényszervakáció azért jó, mert tudunk pihenni, és nem 
kell olyan korán kelni. Rossz, mert így sokkal nehezebb tanulni, 
és a tanároknak is nehezebb tanítani, adnak házi feladatot, és 
a tanuló akkor csinálja meg, amikor akarja, így nagyon el lehet 
lustulni. Másfelől meg bármilyen szép az idő, nem mehetünk ki, 
esetleg az udvarra, mert megvan arra is az esély, hogy mi is el-
kaphatjuk a vírust.” (Tököli Hunor Dániel)

„Az elején tetszett, hogy nincs iskola. Most már úgy gondo-
lom, hogy sokkal, de sokkal jobb az iskolai tanítás, mint a di-
gitális. Nekem nagyon hiányzik a rutin, mindig korán kelek. A 
Google.clasroom program segítségével sok mindent megtanul-
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hatunk. De semmihez sem fogható az iskolai tanítás. Nagyon 
hiányoznak az osztálytársaim.” (Szőcs Orsolya)

„Ennek az időszaknak az előnye, hogy nem maradunk le na-
gyon a tananyaggal, minden nap kicsit meg tudjuk mozgatni 
az agyunkat. De van egy kis hátránya is. Az elmaradt tananya-
got be kell pótolni, ami nem kevés idő. Hiányzik a közösség, a 
társaság, az iskolapad.” (Kismihály Barbara)

„Nem nagyon örülök, hogy kényszerszünet van, és nem tu-
dok iskolába menni. Sajnálom ezt a helyzetet, és nagyon remé-
lem, minden megoldódik. Az egyik dolog, amit nem szeretek, 
hogy a tanárok nem tudják leadni a leckét rendesen. Nem tud-
nak a gyerekekre összpontosítani, mivel még sok egyéb dolog 
van a fejükön. Masrészt még azért sem szeretem a kényszerszü-
netet, mert a nyáron lehet vakáció helyett iskolába kell menni. 
Próbáltam pozitívan is felfogni: ami jó benne, hogy nem kell 
olyan korán kelni, és több időnk van a családunkra. Mivel nem 
lehet kimenni, az emberek, remélem, be is tartják ezt a szabályt, 
és ez a vírus nem fog terjedni. Remélem, minél hamarabb véget 
ér ez az időszak. Bárki szomorkodik, próbáljuk felvidítani!”

(Pripon Dávid-Olivér)

„Az interneten történő oktatás elég nehéz, de csak azért, 
mert nagyon kell figyeljük, mikor adnak új leckét, és mikor házit. 
Poztívum, hogy nem kell diktálás után gyorsan írni, és nem kell 
korán kelni. Ha sokáig lesz kényszervakáció, lehet, osztályt kell 
ismételjünk, vagy nyáron kell iskolába menjünk.” (Bálint Dóra)

„A kényszervakáció jó dolog, mivel nem kell annyira korán 
kelni, és tovább hagyják az embert pihenni. Több időt tölthe-
tünk a csáládtagokkal. Hátulütői: nekem így rosszabb a tanítás, 
mint mikor az iskolában vagyunk, és nem lehet kimenni a ka-
rantén miatt az udvaron kívülre.” (Piricsi Ferencz)

„Számomra az interneten való oktatás kicsit nehéz, mert hi-
ányoznak az osztálytársak és a tanárok is. Abból a szempontból 
viszont jó, hogy én oszthatom be az időmet. A kényszervakáció 
pozitívuma, hogy nem kell korán kelni, végre jut idő a családra 
és itthon van mindenki. Negatívuma, hogy be vagyunk zárva, 
és sehova sem mehetünk, de nekem azért sokkal könnyebb, 
mert vannak testvéreim. (Mihály Eszter)

„A kényszervakáció jó, mert az időnket be tudjuk osztani, 
és nem stresszeljük magunkat, mint máskor. De nincs meg a 
hangulat, mint amikor a tanár/tanárnő tartja az órát, és kicsit 
nehezebb megérteni a leckéket.” (Both Andrea Ildikó)

A kényszervakáció tehát tanulóink számára is próbaté-
tel, hisz a vallomásokban a derűs mondatok között felsejlik 
a feladattal való megküzdés gondja, az aggódás, a féltés, az 
társak utáni vágy. Köszönet az őszinte gondolatokért. 

Megtanuljuk tehát ebben a bezártságban értékelni a ren-
des iskolát, iskolatársainkat és a személyes tanári jelenlétet 
is. Ugyanakkor mindvégig tudjuk, versenyben vagyunk, de 
nem egymással, nem az iskolatársakkal. Nem az iskolai el-
várásoknak kell elsősorban megfelelnünk. Önmagunkkal, 
feladatainkkal, a külvilág lesújtó eseményeivel, a mindenkit 
fenyegető kórság ébresztette félelmekkel küzdünk, verseny-
zünk. Időbeosztásunkon, kitartásunkon, hitünkön, testi és 
lelki erőnlétünkön múlik mindannyiunk sikere. 

Hiszem, hogy ennek a versenynek, ennek a próbatétel-
nek csak győztesei lesznek.

Péter Mónika-Mária

Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíj
 
A Gyarmathy Ösztöndíj elbírálásával és kiosztásával egy 

17 éves hagyománynak teszünk eleget, amely Kiss B. Attila 
színművész és Okos Márton falunk szülőttjének  kezdemé-
nyezésére indult még 2003-ban. Minden évben díjaztuk is-
kolánk V-VIII. osztályos tanulói közül a legjobbakat. Idén 26 
tanuló nyújtott be kérelmet az iskola titkárságára, amelyben 
oklevelekkel bizonyították a tanorán kívül végzett tevékeny-
ségeik eredményeit. Ilyen tevékenységek: minisztérium által 
elfogadott olimpiászok, tantárgyversenyek, sportversenyek, 
táborok és más vetélkedők, melyeken iskolánkat képviselték. 
Egy jól kidolgozott pontrendszer alapján, a gyerekeknek le-
hetőségük volt, hogy saját magukat pontozzák, amit a kura-
tórium tagjai leellenőriztek. Az eredmény a magaviselet, az 

Okos Márton
Kiss B. Attila
Pécsi L. Dániel
Winkler Gyula
Keresztes család
Preininger Rozália
Lakatos András
Póka András-György
Péter György-Árpád
Kisjancsi Emese
Aurori Melinda
Benk Erika
Vincze-Kecskés István
Bántó-Tamás Szilveszter
Berde Szilárd
Okos-Rigó Dénes
Kolcsár Attila   
Kovács Erzsébet
Lovász Edit

2020-ban támogatta a 
Gyarmathy Ösztöndíjat:
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Ady Endre emlékére
A Szilágylompérti Ady Endre Általános Iskola – immár IV. 

alkalommal – rendezvénysorozatot szervezett 2020. január 
31-én „Ady Endre emlékére” címmel, melyre mint testvérin-
tézményt, minket is meghívtak. A novemberre tervezett ese-
ményt tiszteletadásnak szánták a 100 éve elhunyt költő em-
léke előtt, egy olyan településen, ahonnan a költő édesapja 
származott, s ahová szorosan kötődött Ady is. 

Kismihály Barbara elmondta: „Nagyon jó érzéssel töltött 
el, hogy ott lehettem. Örültem, hisz tanulhattam a nálam 
jobb szavalóktól, és még több verset hallottam a költőtől. 
Találkozhattam az alkotótáborban szerzett lompérti barátok-
kal. Azért tartom fontosnak, hogy ott voltam, mert megem-
lékeztünk együtt Adyról, a falubeli rokonságáról, koszorúz-
hattunk és versenyeztünk. Szerintem mindez kötelességünk, 
mivel Ady a mi falunkhoz is köthető.”

A regionális szintű megmérettetésre három versenyfor-
mában várták diákjaink jelentkezését: a szavaló és szövegol-
vasó versenyre évfolyamonként egy-egy tanuló nevezhetett 
be szabadon választott Ady-verssel, valamint a költő egyik 
publicisztikai írásának részletével. A rajzversenyre Az Ősz di-
csérete című Ady-vers ihlette alkotásokat vártak. A levélíró 
verseny újszerűsége abban állt, hogy a tanulók egy fiktív 
szituációba helyezkedtek: a jelenből írtak levelet a költőnek, 
melyben a versírásról, a költői létről érdeklődtek, és a címzett 
segítségét kérték a tollforgatás alapjainak elsajátítására. 

 A szavalóversenyen Kovács Zoltán, VI. osztályos I. helye-
zést, Kolcsár Boróka, V. osztályos dicséretet szerzett. A rajz-
versenyre előkészítő – VIII. osztályosok jelentkezését várták. 
Összesen 27 tanulónk nevezett be, akik közül Kisjancsi Viktó-
ria - Márta, VII. és Máté Barbara VI. osztályos tanulók II. helye-
zésben, Okos-Rigó Aliz-Ibolya és Tököli Hunor-Dániel VII.-es 
tanulók dicséretben részesültek. Iskolánk V–VIII. osztályosai 
kilenc levelet „küldtek” a költőnek, melyek közül a két hatodi-
kos versenyző, Török Renáta levele III. díjat, a Bálint Bogárkáé 
dicséretet érdemelt. Mindkét díjazott levelet közöljük.

Élményeiről Bálint Boglárka a következőképpen számol 
be:

„Egy magyaróra elején a tanárnő bejelentette, hogy levélíró 
pályázatra lehet jelentkezni. Akkor nem ragadta meg figyelme-
met. De mikor megtudtam, hogy Ady Endrének kell levelet írni, 
érdekelni kezdett a felhívás. Ady a kedvenc költőm, és nagyon 
jó ötletnek tartottam, hogy neki írjak levelet. Főként az tetszett, 
hogy egy múltbeli embernek kellett levelet írjak, aki már nem 

iskolában elért tanulmányi átlag és a több mint 30 féle ver-
senyen elért eredmény alapján született meg. Ez az elbírálás 
megtörtént, de az eredményhirdetésre és az ösztöndíj kiosz-
tására várjuk a megfelelő alkalmat. Akárcsak a tavalyi évben,   
iskolánk 5 legjobb diákja érdemösztöndíjban fog részesülni. 
Valamint kiosztásra kerül majd egy bentlakói, valamint egy 
szociális ösztöndíj. Ezekre azok a diákok pályázhattak, akik-
nek az éves átlaga meghaladta a 8,50-et. Az ösztöndíjak szá-
mát az általunk szervezett Jótékonysági Bál bevétele által 
tudtuk növelni. Ezúttal is szeretném megköszönni minden-
kinek, aki bármely módon hozzájárult, hogy mindez meg-
valósulhasson. Valamint név szerint azoknak, akik pénzbeli 
támogatást küldtek most az ösztöndíjhoz.

Most itt fejezem ki elimerésemet a lelkes pályázóknak. 
Pedagógustársaim nevében is köszönöm a munkát, amit is-
kolánk hírnevének öregbítésére fordítotok. Büszkék vagyunk 
rátok, a hamarosan megjelenő eredménytől függetlenül, 
minden egyes kisdiákra, aki dolgozott, alkotott és jövőt fol-
mált iskolánkban. Mindannyian nyertesek vagytok és mi is 
általatok.

Kovács Erzsébet,
a Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíj 

kuratoriumának elnöke
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él. Boldog voltam, hogy beneveztem a pályázatra. Pályamun-
kámat sikeresen el is küldtük a tanárnővel Szilágylompértra, 
ahonnan a felhívás érkezett. Hetek múlva szólt az igazgató úr, 
hogy másnap Szilágylompértra megyünk a díjkiosztóra. Ennek 
nagyon örvendtem. Másnap a helyszínen tudtam meg az igaz-
gató úrtól, hogy én is díjazott lettem, ami nagy örömmel töltött 
el. A programok után következett a díjkiosztó, amit izgatottan 
vártam. Dicséretben részesültem.  Számomra ez egy örömteli 
pillanat volt. Az egész verseny nagyon jó élmény volt, mivel tud-
tam, hogy csak az én szorgalmamtól függött, aminek meglett 
az eredménye. Azt tanultam meg, hogy a lehetőségeket meg 
kell ragadni, és a jó munka meghozza a gyümölcsét.”

Köszönjük a versenyzés lehetőségét, és gratulálunk a 
szép eredményekhez.

Péter Mónika-Mária

Tisztelt Ady Endre!

Török Renáta Krisztina vagyok, 6. osztályos tanuló az Ady 
Endre Általános Iskolából. Szeretném megkérni önt,  hogy 
értékelje a versem, amit önnek írtam. Azért szeretném önt 
erre megkérni , mert tisztelem a munkáit, és nagyon tetsze-
nek. Mivel ön a példaképem, nagyon megtisztelne, ha elol-
vasná és véleményezné.

Íme a vers:
Én is költő lennék?

Én is költő lennék? 
Híres költő lennék? 
Kit dícsőÍt a nép, 
S szeretik a verseit.

Mint ön? 
Ki írt oly híres sorokat. 
Ki a népnek egy kincs, 
Kinél értékesebb nincs.

Remélem, tetszett önnek a vers, mivel én költőnek készü-
lök. És erre ön  inspirált. Nagyra becsülüm a munkáit, mivel 
midíg arról ír, amit átélt és nem valami óriási hazugságot. Tet-
szik a szenvedélye a költészet iránt, ahogy rímel, ahogy teljes 
szívből írja a verseit, ahogy fogalmaz, röviden: minden tet-
szik. Szerintem egy ilyen fiatal költő, mint én, sokat tanulhat-
na öntől pl: hogyan írjunk szívből verset, hogyan rímeljünk 
szépen,  hogy jó hangzású, értelmes legyen a vers, megfelelő 
kifejezéseket használjunk. Szívesen hallgatnám, ahogy elma-
gyarázza, hogyan lehetne jobb a vers. Ön a kedvenc költőm. 
Errefele ,vagyis Kalotaszegen is, nagyon híres. És ahogy már 

említettem, az iskolám neve is Ady Endre Általános Iskola, 
ami Kalotaszentkirályon található. Itt sok dolog van a tiszte-
letére.Van egy Ady-szobánk, ahol a felesége és az ön család-
fája található, benne sok képpel és emléktárggyal. Van egy 
Ady-fánk is, ahol a A Kalota parján című versét írta, amely a 
kedvencem. A fa mellett áll az Ady-emlékmű, melyet minden 
Ady-napon megkoszorúzunk.Tartunk Ady-napokat is, mely-
nek keretében önre emlékezünk és különféle program ok 
zajlanak ekkor. Az idei napokon szavalóverseny is volt, amin 
én is rész vettem. El kellett szavalni A Kalota partján című 
versét. Megkoszorúztuk az emlékművet, meghallgattuk az 
életéről  szóló bemutató, a rajzversenyre ábrázoltuk az itt írt 
versét. A Kalota partján című versből  a kedvenc részletem:  
„Leány szemek, sorsom szemei “. Én sokat tudok magáról, de 
rövidre fogom. Önnek és feleségének is élt  számos rokona 
Szentkirályon, itt is kérte meg a kezét Csinszkának, miután 
megírta versét a templomból kivonuló népről.

Én is olyan szeretnék lenni pont, mint ön.
Várom válaszát. Tisztelettel Török Renáta
Kalotaszentkirály, 2019. november 12.



Tisztelt Ady Endre!

Bálint Boglárka vagyok, Kalotaszentkiraly-Zentelkén la-
kom, 12 éves és IV. osztályos tanuló az Ady Endre Általános 
Iskolában, ami önről kapta a nevét. A kedvenc Ady-versem 
itt született a lakhelyemen. Nagyon szerettem a verseit, köl-
teményeit, főképpen  A Kalota partján címűt, melyet akkor 
írt, amikor itt járt Kalotaszegen, Szentkirályon. Azt is szere-
tem verseiben, hogy kimondja érzéseit, gondolatait és leírja 
személyes élményeit. Például A Kalota partján című versében 
bemutatja, hogy egy szép júniusi napon a templomból kivo-
nuló pártás lányok hazafele tartanak.

Az Ön dicséretére még egy emlékművet is állítottak, és 
a hársat, amely alatt a verset írta, Ady-fának nevezték el. 
Pár évvel utána egy Ady-szoba is készült, és minden évben 
emlékezünk önre. De az ideiév kivételes volt, nem csak egy 
sima megemlékezés volt. Ady-emléknapokat szerveztünk. 
Nagyon jól telt az a nap, szavaltunk, bemutatókat tartottunk 
önről, és még sok rajzot, festményt készítettünk. Az a nap 
csodás volt, és átéreztem, hogy milyen jó lett volna ott vo-
nulni a pártás lányok között, ahogyan verse is megfogalmaz-
za: „Leány-szemek, Sorsom szemei”. 

Mikor a versét olvasom vagy szavalom, átérzem gon-
dolatait, érzéseit. Belegondolok, hogy én is lehetnék költő? 
Elgondolkodom azon, hogy ön, mikor gyerek volt, hogyan 
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érezhetett a költészet iránt és, hogy mit tehetett akkor, mikor 
azt gondolta, hogy költő lehetne. 

Ön szerint: 
Én is költő lennék?

Én is költő lennék? 
Sok verset írnék? 
Csak versről ámodoznék ? 
Mindig csak azt írnék?

Tudnék verset írni? 
Vagy még sem tudnék? 
Szeretnék-e verset írni? 
Én is híres lennék?

Sok volt már a kérdés!  
Elégé sok volt! 
Remélem válaszolsz rájuk, mert  
Olvasód rád gondolt.

Lehetnék-e költő? Olyan mint ön: híres, a legjobb és az 
emberek számára a legkedveltebb. Adna nekem tanácsokat? 
Milyen a jó rítmus, dalam, verselés? Gondolom, szeret ezzel 
foglakozni. Jó költő lehetnék? Olyan, mint ön? Azért kérek 
öntől tanácsot, mert ön a kedvenc költőm, és ön a kedvenc 
személyem a költészetben, irodalomban. Verseit átérzem, 
újragondolom. Szeretem stílusalakzatait, szóképeit, mintha 
csak egy irodalomórán lennék, mikor az ön verseit olvasom.  

Köszönöm szépen, hogy megfontolja kérdéseimett, gon-
dolataimat, és remélem, válaszol rájuk, mert nagyon érdekel, 
hogy „Én is lehetnék-e költő?” 
 Kalotaszentkirály,  Üdvözlettel
 2019. november 10. Bálint Boglárka

Diákjaink az idei sportversenyeken
Ez év kezdetén is sor került az V–VIII. osztályosoknak szánt 

megyei szintű sífutó versenysorozatra, melyeken Havasnagy-
falu, Roska, Jósikafalva, Havasrogoz, Havasrekettye, Reketó és 
Kalotaszentkirály 8–8 fős diákcsapatai (versenyzői) vettek részt. 

Sajnos hóhiány miatt nem sikerült megszervezni a To-
mordok-kupát. A hóhiány a felkészüléseket, edzéseket is 
befolyásolta, mely meglátszott az eredményeken. A többi 
versenyen: Havasrogoz, Jósikafalva, Roska,  Havasnagyfalu, 
Kisbánya, Reketó a körülményekhez képest helytálltak diá-
jaink, a legjobb eredményt Török Zalán érte el, mivel 3 al-
kalommal végzett az élen és 3-szor pedig második helyezést 
ért el. Nagyszerű eredményének hála, részt vehetett az Or-
szágos Bajnokságon az Universitatea Cluj színeiben és legfia-
talabbként nem okozott csalódást.

A versenyzők névsora: Lovász Eszter, Okos-Rigó Alíz-Ibo-
lya, György Andrea, Ábrahám Annamária, Kolcsár Boróka, 
Okos-Rigó Rózsa, Boncidai Adrián, Piricsi Ferencz, Lukács 
Áron, Bántó-Tamás Ádám, Kovács Zoltán, Tököli Hunor, Bán-
tó-Tamás Mátyás, Piricsi Botond, Török Zalán.

Külön köszönet Lovász Eszternek, aki négy éven keresz-
tül részt vett, és jó eredményeket (első, második helyezések) 
ért el a sífutóversenyeken. 

Február 19-en Ábrahám Annamária részt vett a Megyei 
Sakk Bajnokságon Kolozsváron ahol újoncként az előkelő 6. 
helyet érte el! 

Gratulálunk csapatunk minden tagjának a küzdésért és 
az eredményekért.

Csüdöm Norbert
testnevelő tanár



15

Ovis élet
Mit tanultatok az óvodában? – hangzik el sokunk ajkáról 

a kérdés óvodás gyermekeink felé.
Visszaemlékezünk mi is. Rég volt. Talán nem is emlékszem 

arra, hogy mit tanultam – mégis ott kavarog bennem valami 
vegyes érzés. Anyukám elvitt, otthagyott, sírtam.

– Miért kell anyukámnak dolgoznia? – kérdeztem óvó né-
nit. Hát nem lett volna jobb együtt játszani, sétálni, főzőcs-
kézni, énekelni? S míg könnyeim potyogtak már óvó néni 
meleg karjai öleltek át, simogató kezei törölték nedves sze-
meimet, és puszilgatták szőke hajtincseimet.

........
Szóval mit tanulunk az óvodában?
Megtanulunk bízni az óvó néniben, kéréseinkkel, félel-

meinkkel, panaszainkkal hozzá fordulni.
Megtanulunk együtt játszani csoporttársainkkal, olykor 

várni egy-egy kedvenc játékra, nézni, míg körbeforog a mu-
tató az órán, hogy ránk kerüljön a sor játék közben. „Varázsz-
szavakat” tanulunk: kérem, köszönöm, sajnálom, bocsáss 
meg. Megtanuljuk a kézmosás fontosságát evés előtt, imád-
kozni, türelmesen várni, míg mindenki befejezi az étkezést. 
Megenni a borsókát is ugyanúgy, mint a kedvenc milánói 
makarónit „csappal” (ketcsuppal), amit annyira szeretünk, 

hogy háromszor is kérünk belőle. Gyakoroljuk, hogy önál-
lóan átöltözzünk akár óvodába jövet, akár a délutáni alvás 
előtt. Megtanulunk csendben maradni, ha az álommanó 
nem jön szemünkre, amíg a többiek alszanak. Tudunk egy-
másnak örülni, ujjongva szaladni a délutános óvó néni elé, 
mikor megérkezik.

Nagy örömet jelentenek számunkra a szabadtéri tevé-
kenységek, játékok, homokozás, csúszdázás, mászkálás a 
mászókán. A ”Kati vonatra” igyekszik mindenki felszállni (az 
udvaron levő körhintára), nagyon jó móka rajta „utazni”. De 
vannak, ám szabályok is, melyeket igyekszünk betartani. 
Többek között az, hogy a körhintát csak az óvó nénik pörget-
hetik, nehogy valaki leessen. Igyekszünk csendben ülni a kö-
zös tevékenységeken, ami nem mindig sikerül. De megtanul-
tuk azt, hogy várhatjuk megígért jutalmunkat, hisz óvó néni 
megbízik bennünk, és tudja, hogy holnap majd sikerülni fog. 

„A legeslegjobb gyerek én leszek,
Ha majd nagy leszek.
De ezt a sok jóságot észben tartani
Azért nem tudja ilyen kis gyerek.” 

Fecske Csaba: Jó leszek

Óvodán kívüli tevékenységeink izgalommal töltötték el 
az óvodásainkat.

Októberben meglátogattuk Zsobokon a malmot, a pék-
séget, az almapréselő műhelyt, a gyermekotthont. Nagy él-
mény volt óvodásainknak találkozni az ottani gyerekekkel.

A malomban érdeklődéssel követték végig a búzaszem 
útját, ahogy megőrölték, majd a lisztből kenyeret sütöttek. 
Nem győztek jóllakni a frissen sült kiflikkel, kenyérrel és a 
frissen préselt alma levével. Hazainduláskor megkaphatták 
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– Óvó néni! Anyukám miért nem ülhet itt az óvodában?
– Mert dolgoznia kell, hogy tudjon neked vásárolni.
– De miért nem mész inkább te dolgozni, és anyukám ját-

szodjon velünk? 

Románul tanuljuk a zöldségeket. Legumele: cartof, varză, 
„murcov”.

Beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy Isten teremtette a 
világot, minket is. Ő mindig velünk van, vigyáz ránk. Egy alka-
lommal, mikor huncutkodtak, azt mondtam, ha nem viselked-
nek szépen, én hazamegyek, ők  pedig itt maradnak egyedül. A 
válasz pedig az volt: - Majd vigyáz ránk az Úr Isten.

Kisovis meséli otthon az apukának:
– Amikor óvó néni mérges, azt mondja: Azt a mindenit! Vi-

szont, amikor már nagyon mérges azt mondja: Az iskoláját még 
ma!

– Szereted az óvó nénit?
– Egy kicsit szeretem, de megmondom őszintén, hogy anyu-

kámat jobban szeretem.
Az óvónők 

Az Ady Endre Iskola támogatói
Kalotaszentkirály

Polgármesteri
Hivatala

azt a kiflit, perecet, amit saját kezűleg gyúrtak, készítettek, és 
időközben kisült.

Decemberben a Mikulást közösen várták a gyerekek. 
Énekléssel, versmondással és egy figyelmes édesanya által 
sütött mézeskaláccsal köszönték meg a kapott ajándékokat. 

Karácsony előtt a legkisebbek rendhagyó módon ünne-
peltek. Kötetlenül próbálták meg bemutatni a szülőknek, 
nagyszülőknek mindazt, amit addig tanultak az óvodában. 
Közösen énekeltek, táncoltak, verset mondtak, majd szere-
tetvendégséget tartottak. Karácsonyi halk zene tette még 
kellemesebbé a hangulatot, miközben az óvodások anyával, 
apával, és nagyival együtt színeztek, rajzoltak.  

A nagyobbak rövid karácsonyi műsor előadásával tették 
színesebbé a karácsonyi ünnepkört. Az előadás után értékes 
ajándék várta a gyerekeket a karácsonyfa alatt.

Februárban színes maskarába öltözve, zenével, tánccal 
ünnepeltük a farsangot, az iskola étkezdéjében. Erre az alka-
lomra a gyerekek délelőtt szendvicseket készítettek, amit a 
jelmezek bemutatása után elfogyasztottak. Persze ekkor már 
előkerültek a szülők által készített finom sütik is. Így kellemes 
délutánt tölthetett együtt beszélgetéssel, falatozgatással, te-
ázgatással,  óvónő, gyerek, szülő és nagyszülő.

Szintén februárban, pontosabban 26-án, a „Mesterségek” 
heti téma keretén belül a cukrászmesterséggel ismerkedtük 
meg közelebbről. A sárvásári cukrászok, Csüdöm Edit és Atti-
la jóvoltából muffinokat (süteményeket) díszítettünk és kós-
toltunk, amit ezúttal is szeretnénk nekik megköszönni.

Bár most egy ideig szünetel az oktatás, de alig várjuk, 
hogy újra találkozzunk, és még több érdekes dolgot fedez-
zünk fel együtt.
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200 éves az újjáépített jákótelki 
református templom

Tisztelt egybegyültek, tisztelt vendégek!

Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Kalotaszeg, és 
mondhatnám a környék legkisebb településén, Jákótelkén. 
Egyháztörténeti, de főleg templomismereti mustrára hívom 
most önöket.

Ünnepnap van. De mit is ünneplünk ezen a napon?
Amikor nem is olyan régen felsőbb körökből jelezték, 

hogy a jákótelki újjáépített templom idén 200 éves, meleg-
ség, büszkeség töltötte el szívünk. Talán nem is a pontos év-
számok a fontosak, hanem annál inkább az évtizedek, évszá-
zadok, ugyanis ahány forrás, annyi évszámot mutat. Vannak, 
akik elfogadják, vannak, akik vitatják az évszámok hitelessé-
gét. Bevallom, az én forrásaim között is ott van a Wikipédia, 

de Kós Károly kutatásai is, és azok az elbeszélések, történe-
tek, melyek generációról generációra szálltak, és hiszem, 
hogy a falubeliek mai napig is tudják őket.

Eredeti templomunk a XV. században épült gótikus stí-
lusban egy olyan kis településen, melyet először írásos do-
kumentum 1393-ban említ a következőképpen: „Possesio 
regalis Jakotelke, alio nomine Hortlaka.” Lefordítva annyit je-
lent: Jákótelke királyi/fejedelmi birtok, amit Hortlaka néven 
is ismernek. Ebből a középkori elnevezésből ered a falu je-
lenlegi román elnevezése is, ami a magyar-román együttélés 
egyik emléke. A falu középkori birtokosáról, a Jákó családról 
kaphatta nevét. Feltételezzük, hogy katolikus vallásúak lak-
ták, majd a középkori tiszta katolikus lakossága, a reformáció 
során, reformátussá lett a templommal együtt. Református 
gyülekezete először Magyarvalkó filiája. 1605-ben jegyezték 
fel az első Magyarvalkóról beszolgáló lelkészt. A monda sze-
rint alagút köti össze a magyarvalkói református templomot 
a közelségünkben található Tordalmával, ahová aranyekét 
ástak el.

Annyiszor bejöttünk ezen templom kapuin, megfigyel-
tük-e azt az írást, azt a szöveget, ami a déli ajtó fölött kőbe 
vésetett? A táblát szépen restauráltak - köszönet érte, kurá-
tor úr! Ebből a szövegből idézek: „Épült a torony itt 1801-ben. 
Azután szükség lött 16-ban s 7-ben. Ezt Kalotaszegen leginkább 
érzették. Kik a véka búzát illy drágán is veték, váltó pénzen 30 
rénes forintokon (...) S a két esztendökben nagy éhenhalás lőn.” 

Tisztelt gyülekezet! Őseink, a mi őseink, ük- és szépapá-
ink minden szükséghelyzet, krízis, akár éhenhalás ellenére is 
építkeztek. Építették e hajlákot, az Úr házát nekünk. Így foly-
tatódik a történet: „Templomunk is fellyeb 2 singet rakaték, és 
itten dél felől új ajtó vágaték (...) Pengő pénz között, hogy papi-
ros pénz is Erdélyben 25 esztendejétől már jár 1819-ben.”

1819 – ez az évszám, ami 200 év múltával ünnepre hív. 
Ez volt az az időszak, amely a legnagyobb átalakulást hoz-
ta templomunk épülési folyamatában. Felmenőinket kitar-
tásuk, áldozatos munkájuk és hitük megtartotta minden 
nehézségben. Szeretném, hogy ez a mai nap az ő emlékük 
ünnepnapja is legyen.

Nekünk is jellegzetes kalotaszegi templomunk volt, vi-
szont a többszöri renoválás, tatarozás folyamán átalakult. Az 
1890-es években történt tűzvész, melyben a falu egy része 
is odaveszett, súlyosan károsította templomunkat. Ekkor a 
festett kazetták, melyeket Umling Lőrinc és fia festettek, a 
zsindelyborítású tető és torony, a jellegzetes négy fiatorony, 
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a szűrposztót készítette egészen a török időkig. Az alapanya-
got a Hortobágy birkanyájai biztosították. A török világgal 
ennek vége szakadt, az erdélyi szászok vették át a szűrposz-
tógyártás jogát. Az erdélyi fejedelmek is szabályozták a szűr-
posztó kiszállítását. Készítése a II. világháborúig virágzott. 
Ekkor a honvédség rátette a kezét a posztókészletre, hisz 
kellett lótakarónak. A posztó hiánya okozta, hogy a II. világ-
háborúval kiment divatból ez a ruhadarab. A továbbiakban 
a szűrszabó mesterek megszerzett tudásuk birtokában, ráté-
tes technikával használati tárgyakat készítettek csupán.

A szűrszabók a nép egyszerű fiaiból kerültek ki. A méltó-
ságteljes ruhadarab kialakításának két módja létezett: nya-
kas és nyaktalan, vagyis az ún. Széchenyi és magyar szűr. A 
nyakas szűr megteremtése a bihari mesterek leleménye, 
ahogy az elej kialakítása is, melyet trapéz alakúra formáltak. 

A szűröket az 1820-as évektől kezdték díszíteni. Ekkorra 

A legmagyarabb viseleti darab, 
a szűr

A szűr készítése kihalt mesterség. Ma már csak né-
hány magyarországi népi iparművész, kézműves ért a 
valamikor oly nagy népszerűségnek örvendő foglalko-
záshoz. A derecskei rátétes szűrök készítésének egyedüli 
tudója, Porkoláb Ferenc, Népi Iparművész, a Népmű-
vészet Mestere. A Hagyományok Háza háromszáznál is 
több munkáját zsűrizte már. A Műcsarnokban megren-
dezett Nemzeti Szlonban is láthatta munkáit a nagyér-
demű. Ismerte az utolsó derecskei szűrkészítőt, annak 
húgától leste el a mesterséget, melyet közel 40 éve mű-
vel. Igyekszik az elődök által megteremtett mintavilágot 
alkalmazni, azt egyéni ízlése szerint alakítani. Alapel-
ve, hogy minden általa elkészített szűr mintavilágában 
ott legyen a magyar címer. Mestersége iránti szeretete 
abban is megnyilvánul, hogy restaurál is szűröket. Már 
két kalotaszentkirályi darabot is felújított, egyik közü-
lük a helyi tájház gyűjteményében csodálható meg. A 
legutóbbi Csipkebogyó-fesztivál vendégeként, 2019. 
október 18-án, Kalotaszentkirályon is megismerhettük 
őt. Előadásának sikere nemcsak sajátos humorának volt 
köszönhető; fotókkal, saját munkáinak bemutatásával 
tette emlékezetessé az estét. Elhozta saját szűrét, rátétes 
tarisznyáit, táskáit, terítőit, melyekkel ámulatba ejtette a 
hallgatóságot. Előadásában pedig számos érdekességet 
tudhattunk meg az egykor Kalotaszegen is oly népszerű 
viseleti darabról. 

A cifraszűr a magyar nép legszebb és legmagyarabb ru-
hadarabja. Népdalainkban a legtöbbször megénekelt vise-
let. A magyar paraszt díszruhája volt, mely egész életében 
elkísérte. A gazdagabbaknak kettő is jutott: egy viselős és 
egy ünnepi.

A pásztorember téli viselete. Leánynézőbe is cifraszűrben 
illett menni. Ha elfogadták a legényt, bent maradt a szűr, 
ha nem, kirakták a ház elé. Innen a mondás: kirakták a szű-
rét. A parasztember addig nem házasodhatott meg, amíg 
cifraszűrre nem tett szert.  A templomba az eskütételre ezzel 
volt kutyakötelessége elmenni. Ünnepnapokon, templomba 
is viselték. Volt, kinek annyira kedves volt a szűre, hogy meg-
hagyta: temetésekor terítsék koporsójára, és azzal hantolják 
el. Szűr kellett tehát minden áron. Volt, aki arra vetemedett, 
hogy a másikat megölje, csakhogy szert tegyen rá.

Alapanyagát, a szűrposztót sokáig házilag állították elő. 
1395-ben Debrecenben megalakult az első csapó céh, amely 

mind odaveszett. Megmaradtak az 1866-ban a kolozsvári 
Andrasovszky műhelyében készült harangok, melyekért ké-
sőbb - nagyszüleink visszaemlékezése szerint - 9 pap imád-
kozott és áldott meg háborgó fellegek elkerülése végett.

Tény: nincs jellegzetes kalotaszegi, műemléknek nyilvá-
nított templomunk, de van egy templomunk, ami jellegze-
tes azért, mert a miénk, melynek ajtaja mindenkor, mindenki 
előtt nyitva áll, melynek harangja mindenkinek szól.

Tisztelt gyülekezet! A tegnap történelem, a holnap rej-
tély, a mai nap ajándék.  Szeressétek a templomot! 

Köszönöm figyelmüket!
György István

(Elhangzott 2019. július 28-án a jákótelki református temp-
lom újjáépítésének 200 éves évfordulója emlékére tartott ünne-
pi istentisztelet keretében.) 
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datálható a hímzett szűrök készítésének kezdete. A termé-
szetben található virágokat varrták rá stilizált formában. A 
bihari térségben a szekfűmotívum terjedt el. Ez kifejezetten 
a bihari módra készült szűrökre jellemző. Egy hímzett szűr 
elkészítése három hónapnál is tovább tarthatott, ami előál-
lításának költségét is nagyon megemelte. A varrógép elter-
jedésétől, az 1870-es évektől jött divatba a rátétes szűr. Az 
alapanyag színétől eltérő, leggyakrabban fekete filcből ki-
vágott mintákat varrógéppel rögzítették az előre kiszabott 
darabokra. A rátétdíszítés annak köszönhette sikerét, hogy 
időben hamarabb elkészült, három hét is elegendő volt hoz-
zá, így a teljes ruha előállítása is olcsóbbá vált. Nagyváradi 
mesterek is készíteni kezdték, és híre ment, mint minden jó 
dolognak, tehát széles körben elterjedt viselése. A rátétes 
szűr 1920-ra teljesen kiszorította a hímzetteket. A hétközna-
pi daraboknak csak a szélét díszítették. 

Ez a többfunkciós palástszerű kabát árnyékot tartott me-
legben, hidegben meleget, a csat megakadályozta, hogy 
lecsússzon a vállról. Háta öt réteg anyagból állt, verekedés-
kor is megvédte viselőjét. Igény szerint ujjait be is varrták, 
abban tartották a pénzt, a dohányt, a pásztorok a pálinkát. A 
pásztorember nem viselt tarisznyát, valahová kellett tenni az 
ennivalót, azt is az ujjában tartották. Ezért alakult ki a szokás, 
hogy viselője nem dugja kezeit az ujjába. 

Tisztítása nagyon egyszerűnek bizonyult. Nem mosogat-
ták, az eső mosta tisztára. Befele fordítva tárolták. Elkészítése 
után beavatták: miután elkészült, az ujjába beledugtak egy 
fát, leéngedték a kútba, egy napig ott tartották, hogy meg-
szívja magát vízzel. Majd három markos legény kihúzta. Ha 
megállt a talpán, azt jelezte, hogy jó az alapanyaga. A nap 
szárította meg, ami garantálta, hogy később ne ázzon be.

A bihari szűrök Erdélyben is elterjedtek. Amikor az Al-
földön kezdett kimenni divatból, elterjedt keletre, egészen 
Kolozsvárig. Attól keletre már nem nagyon volt jellemző. A 
nagyváradi mesterek költöztek Kalotaszegre, hogy legyen 

megrendelésük. A kalotaszegi szűrök annyiban különböztek 
bihari testvéreiktől, hogy egy huzalsor, „hátravető” díszítette. 
Ezt a gombkötők készítették, de nem bírt funkcióval, csak 
díszként szolgált. 

Erdélyben a kis falvak összefogtak, s készíttettek egy 
szűrt, s ha valamelyik legény megnősült, arra az egy napra rá-
adták. A módosabb családok saját szűrt rendeltek. A kalota-
szegi férfiaknak is méltóságot adó, rangjelző ünnepi viseleté-
vé vált. De a 20. század utolsó harmadától sokan eladták. Ma 
már kevesen őrzik, és kivételes alkalomnak számít viselése. 
Napjainkban a néptáncegyütteseknek kell szűr, de a rátétes 
technikával készült használati tárgyak: terítők, párnák, táskák 
nagy népszerűségnek örvendenek. 

A budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében számos 
szűrt őriznek, melyeket az 1930-as évektől Györffy István 
gyűjtött. Készítőit, a technika ismerőit később a budapesti 
Népművészek Háziipari Szövetkezete karolta fel. Napjaink-
ban a Hagyományok Háza keretében is történik a tudás to-
vábbadása.

Péter Mónika-Mária

Kérjük,
adója  2%-val
támogassa az

Ady Endre Kulturális Egyesületet!

Denumire entitate nonprofit:
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ADY ENDRE

Cod de identificare fiscală al entitătii nonprofit:
CIF: 6991921

Cont bancar (IBAN):
RO79 RZBR 0000 0600 0782 1827
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Z Nagy László

Húsvét örök reménye
 

Virágvasárnap Jeruzsálembe érkezett 
elfogadva végzetet hozó sorsát, 
keresztre feszítve Megváltó lett, 
a szenvedés tizennégy állomásán át 
jutott fel a Golgotára, 
megbocsájtó pillantással nézett 
vissza minden tanítványára, 
és az ellene fordult világra.

A tavasz ajtaján kopogó, 
húsvéti ünnepen Reá emlékezünk, 
hamvazó szerdától hittel böjtölünk, 
nagypénteken gyertyát gyújtva gyászolunk, 
nagyszombaton feltámadását látva hálálkodunk, 
az újjászületést példázó barkaágak koszorújára 
általa nyert örök remény-cseppeket locsolunk!

SILVANUS ÖKOLÓGIAI EGYESÜLET ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ „SILVANUS”

Kérjük Önt, hogy személyi-jövedelemadója 2%-ával 
támogasa egyesületünket e nemes cél érdekében. 
A jelen felhíváshoz az űrlapot (melyet a Pénzügyi 
Hivatalnál - Finanţe, vagy a Polgármesteri Hivatalnál 
lehet igényelni), kérjük a következőképpen kitöleni:

Cerem şi sprijinul D-voastră cu cel 2% din im-
pozitul pe venit. Formularul (se poate solicita de 

la Direcţia Generală a Finanţelor - Huedin sau de 
la Primăria Sâncraiu), sprijinind asociaţia noastră, 
se completează în felul următor:

Ön a már kifizetett adójának 2%áról dönthet, 
hogy milyen célokra használják
Előre is köszönjük támogatását és bizalmát.

Dumneavoastră trebuie să decideţi în ce scop veţi 
folosi procentul de 2% din impozitul plătit statului.
Mulţumim anticipat.

Denumire entitate nonprofit:
ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ SILVANUS

Cont bancar (IBAN)
RO73 RZBR 0000 0600 0630 2818

Cod de identificare fiscală 
al entitătii nonprofit: 15846785

� VICCEK � BANCURI � VICCEK � BANCURI � VICCEK � BANCURI �

Kiadja a Kalotaszentkirályi 
Polgármesteri Hivatal

Editat de Primăria Comunei Sâncraiu
 407515, Sâncraiu nr. 340, judeţul Cluj

tel/fax: 0264 257588
e-mail: sancraiu@sancraiu.ro

 web: www.sancraiu.ro

– Önnek fertöző betegsége van, 
azonnal karanténba zárjuk, és csak 
palacsintát ehet.
– A palacsintától fogok meggyógyulni?!
– Hát attól nem, de sajnos csak az fér 
be az ajtó alatt…

�
Szőke nő a lottózóban:
– Ez milyen játék?
– El kell találni 5 számot…
– És milyen messziről? 

A tanár megkérdezi a kislány anyjától:
– Mondja, honnan örökölte a kislánya azt a 
hatalmas tudásszomját?
– A tudást tőlem, a szomját az apjától!

�
Un tip merge la bancă. Tanti de la 
ghişeu îl întreabă:
– Cum vă numiți?
– Po-po-popa Ma-ma-marin.
– Sunteți bâlbâit?
– Nu, tata a fost iar funcționarul era un dobitoc...

– Nevasta-mea îmi cere în fiecare zi 
bani. Azi 600, ieri 800.
– Păi ce face cu atâția bani?
– Habar n-am, că nu i-am dat niciodată.

El are-n mâini cheile morţii, 
Şi-a locuinţei morţilor. 
A rupt sigiliile nopţii, 
Ne-a dat lumina zorilor!

Suntem ai Lui pentru vecie, 
Ai vieţii fără de hotar. 
Răscumpăraţi din grea robie 
Prin sângele de la Calvar.

Aceasta-i ziua cea mai sfântă, 
Coroana sărbătorilor! 
Întreaga omenire cântă, 
Isus e Rege-al regilor!

Hristos a înviat!
de Valentin Popovici

Hristos a înviat, Mărire 
În veci lui Dumnezeu preasfânt! 
Să cânte azi întreaga fire: 
Isus ieșit-a din mormânt!

A înviat și nu mai moare, 
E viu de-a pururi și Stăpân, 
Zdrobind cătușe milenare 
Şi capul șarpelui hapsân.


