
Ismét eljött a számadás ideje
A karácsonyi szám megjelenése alkalmával nagy öröm-

mel és sok szeretettel köszöntöm a község lakóit és a Községi 
Híradó olvasóit a Helyi Tanács, Polgármesteri Hivatal és a ma-
gam nevében. 

Megvalósításokban gazdag év áll mögöttünk, a beruhá-
zások kivitelezése nem kis erőfeszítést jelentett a polgármes-
teri hivatal munkatársainak. Örömmel jelenthetem, hogy 
a tavaszi lapszámban remélt, ígért befektetéseket sikerült 
megvalósítani vagy legalább előmozdítani.

A teljesség igénye nélkül próbálom felsorolni ezeket:
 � Az Ady Endre Iskola fő épületét sikerült kívül, belül telje-

sen felújítani, ablakokat, ajtókat is cseréltünk.
 � Az iskola és az óvoda udvarára járdát építettünk.
 � Az iskola hőközpontját meghibásodás miatt kicseréltük.
 � Az elemi osztályoknak helyet adó épületnek sikerült a 

homlokzatát felújítani.
 � Felújítottuk az óvoda udvarán a fa játékszereket.
 � Hosszabbított  programú óvodai csoportot indítottunk, 

mely számára a bútorzatot és az egyik szükséges sze-
mélyzet bérét az önkormanyzat biztosítja.

 � Kerítést építettünk a lakodalmas teremhez, a támfalra.
 � Kihelyeztük a hidakat és padokat a Malomárokhoz.
 � Magyarókereke belterületén szabályoztuk a patakocskát 

és a bejáratokhoz hidakat is építettünk.
 � A község összes utcáit, községi utakat, erdei utat és a me-

gyei utat is felfestettük és az indokolt útszakaszokon sebes-
ség korlátozás céljából „fekvőrendőröket” helyeztünk el.

 � Folytattuk a járdaépítési munkálatokat Kalotaszentkirá-
lyon, Malomszegen és Magyarókerekén.
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La sfârşit de an
Cu bucurie în suflet vreau să vă salut, locuitori al comunei 

şi cititori a jurnalului, cu ocazia apariţiei acestuia. Aceste sa-
lutări vă adresez în numele Consiliului Local, a Primăriei şi al 
meu personal.

Avem în spatele nostru un an plin de realizări care au so-
licitat eforturi însemnate din partea angajaţilor primăriei. Cu 
bucurie pot să vă raportez, că investiţiile preconizate în ediţia 
de primăvară a jurnalului au fost realizate şi chiar depăşite.
Vreau să enumăr principalele lucrări realizate:
�� La Şcoala Ady Endre Sâncraiu a fost reabilitată interior şi 

exterior clădirea principală.
�� În curtea şcolii şi a grădiniţei au fost amenajate trotuare.
�� A fost înlocuit centrala termică a şcolii.
�� La clădirea ciclului primar a fost reabilitată faţada.
�� Au fost renovate aparatele de joacă aflate în curtea grădiniţei.
�� La cererea părinţilor a fost lansat o grupă cu program pre-

lungit la grădiniță, unde mobilierul necesar şi chetuieli-
le de salar a unui  angajat au fost suportate de primărie. 
Celălalt angajat a fost plătit de părinţi.
�� A fost construit gard la sala de nunţi pe zidul de sprijin.
�� Au fost amenajate podeţele din lemn şi băncile la Canalul 

Morii.
�� În intravilanul localităţii Alunişu a fost regularizat pârâia-

şul şi au fost amenajate podeţe la proprietăţi.
�� S-au făcut marcajele rutiere pentru toate uliţele comunei, 

a drumurilor comunale, a drumului forestier şi a drumului 
judeţean.
�� Au fost amplasate limitatoare de viteză pe tronsoanele de 

drumuri şi uliţe unde erau necesare.

Kellemes ünnepeket!
Sărbători  fericite!
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�� Am continuat lucrările de amenajare trotuare în Sâncraiu, 
Brăişoru şi Alunişu.
�� Am amenajat podeţe din elemente prefabricate pe Valea 

lui Bâl, la intrare la proprietăţi.
�� Au fost confecţionate două podeţe pietonale din metal 

peste Valea Călata.
�� Au fost semnate contractele de finanţare din fonduri eu-

ropene pentru următoarele investiţii:
1. Montare panouri solare pe clădirea internatului Şcolii 
„Ady Endre” în vederea obţinerii apei calde necesare la 
internat şi la bucătărie.
2. Amenajarea unei baze sportive multifuncţionale cu 
gazon sintetic la şcoală.
3. Înfiinţare sistem de supraveghere video în toată comu-
na Sâncraiu.
Aceste trei investiţii sperăm să le realizăm în anul viitor.
�� Am continuat demersurile pentru obţinerea terenului 

fostei căi ferate în vederea realizării unei piste de biciclete 
din fonduri europene.
�� S-au continuat lucrările la barajul pe Valea Călata precum 

şi amenajare de ziduri în intravilanul localităţii Brăişoru.
�� Împreună cu Administraţia Bazinală Crişuri am reuşit 

să decolmatăm Valea Alunişu precum şi tronsoanele 
Brăişoru-Morlaca şi Sâncraiu-Brăişoru pe Valea Călata. Ei 
au asigurat utilaje şi mecanici iar primăria a asigurat com-
bustibilul necesar.
�� Au fost montate  parapeţi de protecţie de-a lungul dru-

mului comunal DC124 (Huedin–Domoşu–Horleacea).
�� Au fost montate parapeţi pietonali pe podeţul de la sala 

de nunţi precum şi la podul din Brăişoru peste Valea 
Călata.
�� Au fost terminate lucrările reţelei de internet RO-NET în 

localitatea Domoşu.
�� Cu ajutorul locuitorilor au fost plantate peste 4000 de bu-

căţi de trandafir pe domeniu public.
�� Am reuşit să pietruim şi să amenajăm şanţuri la drumul 

către cimitir în Brăişor, la străduţa Ciota Sâncraiu şi în 
Alunişu, la Nadba.
�� În urma intervenţiilor noastre a fost montat un separator 

de tensiune după baza sportivă la linia de medie tensiu-
ne, ceea ce înseamnă că pentru reparaţiile ce vor avea loc 
în amonte de Sâncraiu, nu vom suferi, datorită pauzelor 
de curent.
�� A fost extins reţeaua de apă potabilă între şcoala Sâncraiu 

şi Grădina Turcului.
�� În funcţie de posibilităţi am finanţat unele lucrări la cul-

tele religioase.
�� La hidranţi am cumpărat dispozitive ca să fim pregătiți de 

eventuale incendii.

 � Hidakat helyeztünk el a Tölgy-patakán, a Bácsmegén.
 � Két gyalogos vashidat szereltünk a Kalota patakon át.
 � Aláírtuk a szerződéseket, amelynek köszönhetően euró-

pai, vissza-nem-térítendő pénzforrásokból sikerül meg-
valósítani a következő beruházásokat
1. Napkollektoros rendszer felszerelése az Ady Endre Is-
kola bentlakására, amellyel melegvizet szeretnénk bizto-
sítani a bentlakás és konyha részére.
2. Műfüves multifunkcionális sportpályát építünk az is-
kolába.
3. Térkamera-rendszert szeretnénk kiépíteni a község 
egész területén.
Mindhárom befektetés megvalósítása a jövő év kihívásai 

közé tartozik.
�� Tovább dolgoztunk azon, hogy a volt vasúti töltést visz-

szaszerezzük a községnek, hogy bicikliutat építhessünk.
�� Jól haladtak a Kalota patakon a gyűjtőtó védőgátja épí-

tésének, valamint Malomszeg belterületén a védőfalak 
építési munkálatai.
�� Közösen a Körös Vizügy Igazgatóságával sikerült medret 

szabályozni és takarítani a magyarókereki patakon, Ma-
lomszeg és Marotlaka illetve Kalotaszentkirály – Malom-
szeg között és a nagyhídnál a Kalota patakon. Ők a szer-
számokat és a személyzetet, az önkormányzat az üzem-
anyagot biztosította.
�� Sikerült biztonsági korlátokat szerelni a 124-es (Kalotadá-

mos és Jákótelke) községi út mentén, a veszélyes útsza-
kaszokra.
�� Sikerült a kishídra, a lakodalmas teremhez, valamint a régi 

csarnok épülete elé, a patak szélére gyalogos korlátokat 
szerelni,  a Kalota patakon átívelő hídra Malomszegen is 
új gyalogos korlát került.
�� Sikerült befejezni a munkálatokat a RO-NET programban 

Kalotadámoson. Reméljük, hogy hamarosan szolgáltató-
ja is lesz az internetnek.
�� Újabb 4000 rózsatő került elültetésre a közterületekre, a 

lakosok segítségével.
�� Utakat sikerült lekövezni: Malomszegen a temető felé, 

Magyarókerekén a Nadbában és a mezőre vezető úton, 
ahol vízelvezető árkokat is ástunk, valamint Szentkirályon 
a Ciota-szorosban.
�� Közbenjárásunkra sikerült megoldni a középfeszültségű 

vezeték áramkörének a leválasztását a Potrocon, a sport-
bázis után, ami azt jelenti, hogy ezután, amennyiben a 
vihar problémákat okoz a hálozaton Kalotaszentkirály fö-
lött, nem fogunk szenvedni az áramszünetek miatt
�� Vízhálozatoz bővítettünk az iskola és Török-kert közötti 

szakaszon.
�� Lehetőségeink szerint anyagilag támogattuk egyházainkat.
�� A tűzcsapokhoz felszerelést vásároltunk egy esetleges 

tűzesetre felkészülve.
�� Kaszáltuk, tisztán tartottuk az útpatkákat,  sáncokat.
�� A Tájházba vásároltunk különböző tárgyakat és népvise-

leti darabokat.
�� Aláírtuk a szerződést, amely néhány év alatt megoldja a 

magyarókereki vízhiányt (Malomszegről pompálunk vi-
zet a magyarókerekei víztározóba).
�� Elkészültek a technikai tervek és az építkezési engedély 

az úszómedence építéséhez, ahova újabb építőanyago-
kat vásároltunk.
�� Megszerveztük a XXII. Szentkirály Szövetség Találkozóját, 

melyen közel 400 vendégünk volt szerte a Kárpát-me-
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ami megszerezhető, hogy hatalmad legyen másokon? Vagy  
azért, hogy megláthasd az Úrnak Krisztusát? Te mikor mon-
danád, hogy most már nyugodtan halok meg? Ha elrendez-
ted a gyerekeidet, ha megírtad a végrendeletedet? Vagy ha 
megbizonyosodtál az üdvösség felől?

Gyúlt-e benned valami világosság az életed értelmével 
kapcsolatosan, az üdvösséggel kapcsolatosan? Simeon sze-
rint Krisztus azért jött, hogy világosság gyúljon bennünk. 
Abban a reményben kívánok áldott ünnepeket, hogy ez a 
világosság meggyullad mindnyájunk lelkében.

Berde Szilárd-Gábor
Magyarókereke

Meglátták szemeim 
a te üdvösségedet

Simeonról olvassuk a Lukács szerinti szent evangélium-
ban (Luk. 2, 25–32): „ő a Lélek indíttatására elment  a templom-
ba...” Van-e egyáltalán indíttatás legalább az ünnepek alkal-
mával, hogy elmenj a templomba? Sokféle lehet az indíttatás  
is, különösen ünnepeken: szép hagyomány, illik, hozzátarto-
zik az ünnephez stb. Téged a Lélek indított-e az ünnepen a 
templomba?

Simeon várta az Izrael vigasztalását! Sokféle elvárásunk 
van Istennel szemben, az ünneppel kapcsolatosan és a hét-
köznapokban egyaránt, de igazán azt várjuk-e el Istentől, 
amit ő számunkra elkészített, amit csupán ő tud megadni, 
ami valóban lényeges? Az üdvösséget várjuk Istentől, vagy 
inkább csak mindennapi dolgokat? Azt várjuk-e, amit Isten 
megígért nekünk is: Krisztus eljövetelét, Isten országának 
kiteljesedését? Ha komolyan vennénk az ígéreteket és való-
ban azok beteljesedését várnánk, lehet, hogy más lenne az 
életünk!

Simeon kapott egy ígéretet: „hogy addig nem hal meg 
amíg meg nem látja meg az Úrnak Krisztusát” A templomban, 
amikor meglátja Krisztust, nem azért könyörög, hogy még 
nyomorult földi napokat kapjon, hanem áldja az Urat, hogy 
most már békében halhat meg, mert élete értelme beteljese-
dett: „látták szemeim a te üdvösségedet”. Szerinted miért érde-
mes élni? Azért, hogy kiszórakozd magad, hogy megszerezd, 

dencéből. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
részt válalt ebben a szervezésben, a lebonyolításban, a 
vendégfogadóknak, akik átvállalták az anyagi oldal egy 
jelentős részét, valamint az önkénteseknek, akik a szerve-
zésben és lebonyolításban jelesre  vizsgáztak.
Ugyancsak köszönet illesse a Felszeg Gyöngye Néptánc- 

csoport különböző korosztályait, akik az idén is öregbítették 
hírnevünket az országban és a határon túl. Megköszönöm a 
focicsapat és az önkéntes tűzoltó csapat tagjainak az egész 
éves tevékenységüket.

Köszönet azoknak, akik eljöttek a Klozsvári Magyar Opera 
előadására, a Gyere falura, az operába című pályázat keretén 
belül sorra került rendezvényre.

Köszönetemet szeretném kifejezni azok iránt, akik felszó-
lításunkra fizikai és anyagi forrás ráfordításával felújították 
házaik homlokzatát, ezzel is hozzájárulva a község felfrissíté-
séhez, szépítéséhez.

Ugyancsak kötelességemnek érzem megköszönni a köz-
ség lakóinak a segítségét, megértését és továbbra is kérem a 
közreműködésüket közös céljaink megvalósítása érdekében.

Nagy szeretettel várunk mindenkit a január hónap folya-
mán sorra kerülő falugyűlésekre.

Megragadom az alkalmat, hogy mindannyiuk és a magam 
nevében is köszönetet mondjak a már nyugdíjba vonult La-
katos András igazgató úrnak, hogy hosszú időn keresztül ön-
zetlen és kitartó munkával szolgálta közösségünket. Kívánok 
nyugdíjas éveihez erőt, egészséget, minden elképzelhető jót.

A közelgő ünnepek alkalmával az önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és a magam nevében kellemes karácsonyi 
ünnepeket és egy sikerekben gazdag, boldog új esztendőt 
kívánok.

Póka András-György
 polgármester

�� Am întreţinut şi cosit acostamentele drumurilor şi a şan-
ţurilor.
�� Am cumpărat diferite obiecte la casa tradiţională.
�� Am semnat contractul de finanţare a unei staţii de pom-

pare apă potabilă pentru localitatea Alunişu, prin care eli-
minăm lipsa apei potabile pe timp de secetă.
�� A fost întocmit proiectul tehnic şi eliberat autorizaţia de 

construire a unui bazin de înot acoperit.
�� Am organizat  a XXII-a ediţie a Întâlnirii Localităţiilor 

Sfântu Ştefan din Bazinul Carpatic cu aproximativ 400 de 
participanţi. Vreau să mulţumesc celor care au ajutat la 
organizarea şi desfăşurarea evenimentului, în special pro-
prietarilor de pensiuni şi voluntarilor.
Tot mulţumiri vreau să aduc membrilor Ansamblului 

Folcloric Felszeg Gyöngye, componenţiilor echipei de fotbal 
Voinţa Sâncraiu şi membriilor formaţiei de pompieri volun-
tari pentru întreaga activitate în acest an.

Mulţumesc celor care au participat la programul „Hai la 
sat la operă”.

Mulţumiri celor care au făcut un efort fizic şi material în 
vederea amenajării faţadelor caselor contribuind astfel la în-
frumuseţarea comunei.

Vă aşteptăm la adunăriile populare care vor fi organizate 
în fiecare localitate în cursul lunii ianuarie.

Profit de ocazie ca în numele tuturor să mulţumesc dom-
nului director Lakatos Andrei pentru munca depusă în inte-
resul comunităţii de a lungul mai multor decenii. Pentru anii 
de pensionar îi doresc putere şi sănătate.

Cu ocazia apropierii sărbătorilor în numele Colsiliului Local, 
a Primăriei precum şi al meu personal vă doresc un Crăciun 
Fericit şi un An Nou cu sănătate şi plin de realizări.

Póka Andrei-Gheorghe
primar

Lovász Ibolya, Betlehem (csuhé)
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Hotărârile adoptate de Consiliul Local în perioada
aprilie – decembrie 2018

Hotărârea nr. 25. privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia de masă lemnoasă pe picior
Hotărârea nr. 26. privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, com Sâncraiu, sat Alunişu nr. 34, jud. Cluj pentru 

CALATAN CARLA CATALINA P.F.A.
Hotărârea nr. 28. cu privire la completarea prevederilor HCL nr. 21/16.02.2018 privind aprobarea solicitării transmiterii 

unei suprafețe de teren de 91.311 mp, din domeniul public al Statului Român, aflat în administrarea 
Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în favoarea CNCF „CFR” SA., în domeniul public al 
Comunei Sâncraiu şi administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, județul Cluj

Hotărârea nr. 27. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al comunei Sâncraiu pentru investiția 
ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU INTRARE ÎN LEGALITATE A OBIECTIVULUI: STAȚIE DE 
BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA BRĂIȘORU, COMUNA 
SÂNCRAIU, realizată de S.C. RCS&RDS S.A.

Hotărârea nr. 29. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al comunei Sâncraiu pentru investiția 
ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚII CADASTRALE DE ÎNTĂBULARE, STUDII GEOTEHNICE, EXPERTIZĂ 
TEHNICĂ, DALI, PROIECTARE ȘI ASISTENĂ TEHNICĂ PENTRU DRUMURILE JUDEȚENE DIN 
JUDEȚUL CLUJ: DJ 103J ALUNIȘU-SĂCUIEU KM 7+000 – KM 10+200, L = 3,200 KM, realizată de 
Consiliul Județean Cluj

Hotărârea nr. 30. privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ în Comuna Sâncraiu şi a planului de şcolarizare pe 
anul şcolar 2018–2019

Hotărârea nr. 31. privind aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 pentru suprafețele de păşuni comunale închiriate 
de Pavel F. Gheorghe PFA, Bakos-Pal Ramona-Rodica şi Csüdöm Attila I.I 

Hotărârea nr. 32. privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Sâncraiu 2015 - 2020
Hotărârea nr. 33. privind modificarea HCL nr. 33/2017, privind implementarea proiectului „DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE SÂNCRAIU, 
COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

Hotărârea nr. 34. privind execuţia bugetară în trimestrul I 2018

Naşterea Domnului, 
sărbătoarea bucuriei

Sărbătoarea Naşterii Domnului aduce o mare bucurie în 
sufletele şi în casele creştinilor.

Izvorul bucuriei noastre este însuşi Dumnezeu, care s-a 
făcut Om prin naşterea din Sfânta Fecioară Maria, pentru a-şi 
arăta dragostea pe care a purtat-o omului după cum este 
specificat în Sfânta Scriptură: „atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât pe Fiul Său l-a dat” ca cei ce-L primesc pe Hristos 
să fie răsplătiți cu dobândirea unei vieți plini de har şi de ade-
văr, trăită împreună cu Hristos în veşnicie. Astfel Dumnezeu 
ne învață în ziua de Crăciun că trebuie să dăm dovadă de dra-
goste, luîndu-L pe El ca exemplu al dragotei față de oameni.

Cu adevărat Naşterea Domnului poate să fie socotită săr-
bătoarea dragostei divine şi învingerea egoismului din su-
fletele noastre. Bucuria pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin 
întruparea Fiului Său, trebuie să o facem şi noi pentru cei care 
nu o au în sufletele lor din mai multe motive.

Pentru cei care sunt bolnavi Hristos ne arată că el este 
marele vindecător care pentru credința multora le-a alinat 
suferința, iar noi putem să dăruim acestor oameni o vorbă de 
mângâiere şi înbărbătare ca aceştia să nu-şi piardă credința şi 
să rămână cu nădejdea ca Dumnezeu le alina şi lor suferința 
după credința stăruitore a fiecăruia.

Pentru cei care sunt în lipsuri, să aducem bucurie în su-
fletele lor prin dăruirea materială a celor ce avem mai mult, 
pentru că am dobândit cele materiale prin jertfelnicia noas-
tră, dar şi prin ajutorul lui Dumnezeu care veghează în per-
manență lucrarea noastră şi ne-a oferit mai mult pentru că 
prin inimile noastre deschise pentru semeni să ne asemănăm 
cu Hristos care se asociază cu cei lipsiți de lucruri materiale şi 
ne indeamnă să ne conectăm la nevoile semenilor noştri.

Prin urmare Hristos în această binecuvântata zi de Cră-
ciun nu este doar umilul Prunc născut într-o iezle de dobitoa-
ce. El este bucuria şi speranța oamenilor.

Nădăjduesc ca acest gând duhovnicesc să vă deschidă 
inimile către Dumnezeu şi către semeni.

Doresc să vă bucurați de această sărbătore înconjurați de 
dragoste şi bucurie alături de cei dragi cu inimile deschise la 
nevoile celor de lânga noi amintind colindul:

„Și-acum te las, fi sănătos
Și vesel de Crăciun

Dar nu uita când ești voios,
Creștine, să fi bun.”

Sărbători fericite!
Preot Rednic Vasile

Lovász Ibolya, Vifleem (pănușă)
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Hotărârea nr. 35. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 36. privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), comuna Sâncraiu, sat Sâncraiu nr. FN pentru S.C. 

MARICRIS IMPEX S.R.L.
Hotărârea nr. 37. privind aprobarea finanţării unor activităţi culturale organizate de Consiliul Local Sâncraiu 
Hotărârea nr. 38. privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare d-lui Lakatos Andrei
Hotărârea nr. 39. privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 40. privind modificarea HCL nr. 31/26.04.2018 referitoare la aprobarea amânării plății chiriilor anului 2017 

pentru suprafețele de păşuni comunale închiriate de Pavel F. Gheorghe PFA, Bakos-Pal Ramona-Rodica, 
Csüdöm Attila I.I. şi Buş Marius Ovidiu PFA

Hotărârea nr. 41. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al comunei Sâncraiu pentru investiția 
INTRAREA ÎN LEGALITATE – CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII 
ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA SÂNCRAIU, COMUNA SÂNCRAIU, realizată de S.C. RCS&RDS S.A

Hotărârea nr. 42. cu privire la realizarea exerciţiului bugetar în semestrul I, 2018
Hotărârea nr. 43. privind  aprobarea Documentaţie de atribuire – Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 

componente ale Serviciului de salubrizare în judetul Cluj, respectiv de colectare şi transport al 
deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri

Hotărârea nr. 44. privind aprobarea delegării Domnului primar Póka Andrei-Gheorghe, ca reprezentant legal şi a 
Domnului viceprimar Péter György-Árpád ca şi coordonator de proiect pentru proiectul „DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI ENERGETICE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADY ENDRE SÂNCRAIU, 
COMUNA SÂNCRAIU, JUDEȚUL CLUJ”

Hotărârea nr. 45. privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare 
(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2017–2023) şi a cofinanţării 
proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, 
în perioada 2014–2020”

Hotărârea nr. 46. privind aprobarea Statului de Funcţii şi a reţelei unităţilor de învăţământ din Comuna Sâncraiu în anul 
şcolar 2018/2019 pentru Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu

Hotărârea nr. 47. privind aprobarea delegării unui reprezentant al Consiliului Local Sâncraiu în Consiliul de Administrație 
şi a unui reprezentant în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității (CEAC)  a Şcolii Gimnaziale 
„Ady Endre” Sâncraiu, pentru anul şcolar 2018/2019

Hotărârea nr 48. privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 49. privind finanţarea activităților „Balul strugurilor” şi „Festivalul măceșelor”
Hotărârea nr. 50. privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public şi privat al comunei Sâncraiu pentru investiția D.T.A.C. 

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL 
CLUJ ȘI SĂLAJ ÎN PERIOADA 2014–2020, realizată de S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A.

Hotărârea nr. 51. privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019
Hotărârea nr. 52. privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat al Comunei Sâncraiu, creare 

acces nou, în cadrul investiţiei ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE DESFIINȚARE A CORPULUI C1 CASĂ DIN LEMN şi  ELABORARE DOCUMENTAȚIE 
PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, 
realizată de KOBLOS PETRU STEFAN, Sâncraiu nr. 16

Hotărârea nr. 53. privind aprobarea retragerii Comunei Sâncraiu din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”RISZEG”, 
înregistrat în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor la Judecătoria Huedin sub nr. 5/2009, cu sediul în Com. 
Izvoru Crişului, Sat Izvoru Crişului nr. 39, jud. Cluj

Hotărârea nr. 54. privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole în Comuna Sâncraiu

Hotărârea nr. 55. privind acceptarea donaţiei unei suprafeţe de 2.565 mp teren aflat în proprietatea Şcolii Gimnaziale 
„Ady Endre” Sâncraiu 

Hotărârea nr. 56. privind execuţia bugetară în trimestrul III. 2018
Hotărârea nr. 57. privind rectificarea bugetului local 
Hotărârea nr. 58. privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2019
Hotărârea nr. 59. privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Sâncraiu cu 

Regulamentul local de urbanism aferent acestuia
Hotărârea nr. 60. privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 61. privind modificarea HCL cu nr. 51/31.10.2018, privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru 

anul 2019
Hotărârea nr. 62. privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2019
Hotărârea nr. 63. privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul  de specialitate al primarului 

Comunei Sâncraiu, județul Cluj
Hotărârea nr. 64. privind aprobarea trecerii unor immobile din domeniul privat în domeniul public al Comunei Sâncraiu,

CONSILIUL LOCAL
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FONTOS
TUDNIVALÓK

A község lakosait érintő fontosabb tudnivalók:
�●A község tisztasága érdekében felkérjük a tisztelt 

lakosokat, hogy rendeltetésének megfelelően használják a 
köztérre elhelyezett szemetesládáinkat, ne a közterületre, 
sáncokba dobják a szemetet.
�●A Szentkirályon és Zentelkén elhelyezett két fémtartályba 

lehet tenni a használt ruhákat és lábbeliket, a Caritas osztja 
szét a rászorulóknak.
�●A 39/2017-es helyi tanácshatározat alapján mindenki kö-

teles a birtoka körül rendben tartani a közterületet (utca, 
sánc, járda, kerítés, patak part stb). Ellenkező esetben 
1.000-től 2.500 lejig terjedő bírság róható ki.
�●A 58/2018-as Önkormányzati Határozat alapján a 2019-es 

évre megszabott környezetvédelmi illeték (szemétdíj) 100lej/
személy/év. Felmentést élveznek a szociális segélyben részesü-
lők, minden család harmadik gyereke, a nem itthon tartozkodó 
diákok. Az összeg felét kell fizesse, aki 2018. december 31-ig 
betöltötte 80-dik életévét, és a nem itthon tartozkodó munkás.
�●Tilos a mezőgazdasági szerszámok és építkezési anyagok 

(kivételt képeznek, akik érvényes építkezési engedéllyel 
rendelkeznek) közterületen való tárolása. Ellenkező eset-
ben 50 lej/gép/nap és 10 lej/m3 építkezési anyag/nap, bír-
ság szabható ki.
�●Felkérjük a gépkocsi-tulajdonosokat, valamint a biciklise-

ket is, hogy a balesetek elkerülése érdekében a leaszfalto-
zott utcákon körültekintően közlekedjenek, ugyanakkor a 
gyalogosokat, hogy az elkészült járdákon közlekedjenek.
�●A járdák a gyalogos közlekedés érdekében épültek, ezért 

tilos a gépjárművekkel a járdán parkolni, ugyanakkor – fő-
leg most a téli időszakban – az utcákon se parkoljanak a 
zökkenőmentes hóeltakarítás érdekében.
�●A téli időszakban is megfelelő odafigyelést igényel a tűz-

megelőzési előírások betartása.
�●Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek van kutyája, tart-

sa a saját telkén, ne kerüljön a közterületre.  A jelenle-
gi törvények miatt lehetetlen megoldani az egyre na-
gyobb számú gazdátlan (kóbor) kutyák helyzetét. 
�●Az erdei út és a mezei utak tisztán tartása és épségben ma-

radása érdekében, mindenkit megkérünk, hogy ne szántsa 
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 jelenlegi környezetvédelmi törvény alapján szigorúan 

tilos a műanyag és gumi tárgyak égetése, mivel nagyon ká-
ros anyagok keletkeznek.
�●Akik felszólítást kaptak az épületek homlokzatának ta-

tarozására, de önhibán kívül nem tudták teljesíteni azt, mi-
vel nem érkeztek a mesteremberek a munka elvégzésére, 
kérvény alapján haladékot kapnak jövő év június 30-ig.
�●Megkérünk mindenkit, hogy csak a jövő év február 1-től 

jöjjenek adót fizetni, az adózási program módosítása miatt.
�●Mindenkit sok szeretettel meghívunk a jövő év januárjá-

ban tartandó falugyűlésre.
Ezen célok megvalósítása érdekében, kérjük az Önök 
megértését és támogatását!

A HELYI TANÁCS

ANUNŢURI
IMPORTANTE

Câteva măsuri şi recomandări importante pentru 
cetăţenii comunei: 

�●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. 
�●Hainele şi încălţămintele de care nu avem nevoie, se co-

lectează în cele două recipiente aşezate în Sâncraiu şi în 
Zam. Aceste ajutoare sunt administrate şi distribuite ne-
voiaşilor de Caritas. 
�●Conform HCL nr. 39/2017, cetăţenii, proprietari de imo-

bile pe teritoriul comunei Sâncraiu sunt obligaţi pentru 
curăţirea şi intreţinerea străzii, spaţiului din faţa imobilu-
lui, şanţului, trotuarului, imobilului, împrejmuirii acestuia. 
În caz contrar se aplică amendă contravenţională între 
1.000 şi 2.500 lei.
�●Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2018, taxa de 

mediu pe anul 2019 este în valoare de 100 lei/an/perso-
ană. Sunt scutiţi beneficiarii de ajutor social, începând cu al 
treilea copil din fiecare familie şi elevii plecați pentru studii. 
Persoanele cu vârsta peste 80 de ani (împliniţi până la 31 
decembrie 2017) şi  persoanele plecate în anul 2018, pentru 
muncă, beneficiază de o reducere de 50%. 
�●Este interzisă parcarea utilajelor agricole şi depozitarea 

materialelor de construcţii (exceptând cei care au autori-
zaţie 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.
�●Rugăm proprietarii de autovehicule să circule cu viteză 

adecvată, iar bicicliştii să fie mai prudenţi în scopul evitării 
accidentelor, totodată atragem atenţia pietonilor din satul 
Sâncraiu să circule pe trotuarele existente, realizate. 
�●Trotuarele s-au construit pentru circulaţia pietonilor, astfel 

este interzisă parcarea cu autovehicule pe trotuare, totodată 
să se evite parcarea acestora pe străzi mai ales acum în tim-
pul iernii pentru dezăpezirea corespunzătoare a străzilor.
�●Şi în sezonul rece vă atragem atenţia asupra regle-

mentărilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
�●Vă atragem atenţia ca, proprietarii de câini să ţină câi-

nii în curte să nu ajungă pe domeniul public. Din cauza 
legislaţiei în vigoare este imposibilă rezolvarea proble-
mei căinilor 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 cont-
rar, 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 legislației de mediu în vigoare este strict inter-

zisă arderea obiectelor de plastic şi cauciuc, fiindcă se em-
ană substanțe foarte periculoase, cancerigene.
�●Repararea fațadelor caselor pe bază de somație nu au pu-

tut toți realiza din diverse cauze, astfel pe bază de cerere 
depusă la Primărie termenul realizării se prelungeşte până 
în data de 30 iunie 2019.
�●Vă rugăm, ca pentru plata impozitelor pentru anul 2019 

să veniți după 1 februarie, datorită schimbării programului 
informatic de impozitare.
�●  Vă invităm să participaţi la adunarea generală organizată 

în cursul lunii ianuarie.
Pentru realizarea şi respectarea acestora apelăm la 
înţelegerea şi sprijinul Dumneavoastră! 

CONSILIUL LOCAL 
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Már hónapok óta izgatottan készülődtünk arra a napra, 
amikor Lakatos András igazgató úr bezárja a tanévet nyug-
díjba vonulása előtt. Az a néhány sor, ami elhangzott ezen 
az ünnepségen kifejezte mindannyiunk tiszteletét, szerete-
tét, és azt a veszteséget, amit mi érzünk ezen alkalommal. 
Ott kellett elmondani azt, hogy mi TUDTUK, ÉRTETTÜK, és 
ÉREZTÜK, hogy minden, amit tesz, az azért van, hogy ez az 
iskola egyre jobb, szebb és élhetőbb legyen. De már 
akkor megfogalmazódott bennünk az, hogy a 
Kalotaszentkirályon töltött éveit néhány sor-
ban összefoglaljuk. Ennek a hatalmas élet-
munkának a méltatása nem kis feladat 
elé állít, és félő, hogy nélkülözni fogja a 
teljesség igényét. 

Egy fiatal tanár, 1981 őszén 
Bánffyhunyad helyett Kalotaszent-
királyra kap tanári kinevezést. Ezt 
isteni gondviselésnek látja, mivel 
családi szálak kötik a kis faluhoz. 
Hiszen nagyapja, Polgár Gyula itt 
volt református lelkész évtizede-
ken át, és édesanyja is itt nőtt fel. 
Akkor lett Kalotaszentkirály a má-
sodik otthona. Ő így vall erről: „Tel-
jes értékű életet az ember csak a 
szülőföldjén élhet. Pénzt, sikert, hír-
nevet bárhol lehet szerezni, de gyer-
mekkora élményeit lélekben újraélni, 
szülők, nagyszülők, rokonok, vagy volt 
ifjúkori barátok emlékét, úgy istenigazá-
ból felidézni, csak a szülőföldön lehet”.

Ő már akkor tisztában volt azzal, hogy 
mi a pedagógusi munka igazi célja, és ezen el-
veit, módszereit és hitét már akkor sem hallgatta 
el. Emiatt a diktatúra évei alatt gyakran a román titkos- 
szolgálat célkeresztjébe került. Ezekről az évekről csak ritkán 
mesélt és keserűen. De sokszor hallottam, hogy a gyerekeket 
mindig arra biztatta: álljanak ki egymásért, soha ne szégye-
nítse meg a nagyobb a kisebbet, ne alázzák meg egymást. 
Mert a megalázás, a hamisság, a hazugságok és a képmuta-
tás évei voltak ezek. Nem volt egyszerű becsülettel harcolni, 
kiállni sem a magyarság, sem egymás mellett. Gyerekként 
éltem meg ezeket az éveket, de a bélyegét éreztem. A szo-
rongattatott helyzet olyan erkölcsi normákat tanított meg, 
amelyet most szívesen a tanulóim batyujába csomagolnék, 
de számukra nem elég mindezt érteni vagy tanulni róla az 
iskolában.

A kommunista diktatúra bukása után a tanárkodás mel-
lett, nagy lendülettel vetette bele magát a társadalmi, kultu-
rális közélet szervezésébe is. 1989-es év decemberében töb-
bedmagával Kalotaszentkirályon és Bánffyhunyadon meg-
alakították az RMDSZ helyi szervezetét. 1990-ben a kalota-
szentkirályi iskola akkori pedagógusai, kisegítő személyzete, 
és a diákok képviselői igazgatónak választották meg. Már 
akkortól elkezdett kollégiumi rendszerben gondolkodni, és 
a következő tanévben a zsoboki gyerekek ide jártak iskolába. 
Az ekkor elindított gondolat hosszú, rögös utakon és útvesz-
tőkön, néha botorkálva, néha taszigálva eljutott oda, hogy 
2012-ben átadásra került egy korszerű, modern étkezde és 
bentlakás. Ennek ő volt a megálmodója és kivitelezője egy-
aránt, vagy, ahogy Markó Béla úr fogalmazott „Primus inter 
pares”. Lefordítva: első az egyenlők között. Elsőként biztosít 
helyet Kalotaszeg szórvány magyar gyermekeinek és nyújt 
lehetőséget színvonalas életfeltételnek és oktatásnak. Igaz-

gatói tisztsége mellé felvállalta az RMDSZ oktatási alelnöke 
megbízást is, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy így se-
gítse az Ady Endre Iskola korszerűsítését. Az itt töltött évek, 
és az itt végzett elkötelezett munkája szintén gyümölcsöző 
volt. Pályázatok, kirándulások, tankönyvek megjelenése, is-
kolai felszerelések, didaktikai eszközök által bővült, épült, 
és szépült az iskolánk. A „limbó-hintós szekér” után, ahogy 

a volt pedagógus kollégáim nevezték, most három 
iskolabusszal rendelkezik az intézmény diákja-

inak ingáztatására, iskolai rendezvényeink, 
kirándulásaink szolgálatára. Sorolhatnám 

mellette a tornatermet, felszerelt laboro-
kat, a számtalan rendezvényt, versenyt 

és tábort, amelynek otthont adott ez 
az iskola és az igazgató. Az igazgató, 
akinek a keze alatt égett a munka, 
és repültek az évek. Eltelt 26 évnyi 
igazgatóság és 37 évnyi tanári pá-
lya itt, Kalotaszentkirályon. 

Hogy ő mit jelent Kalotaszeg-
nek? Nehéz szavakba foglalni. 
Azon a vasárnapon, amikor kö-
rülnéztem: a könnyet láttam. Az 
örömkönnyet, a hálakönnyet, a 
szomorúság és a remény könnyét. 

Az ő arcán, a kollegák arcán, a volt 
és jelenlegi tanítványok arcán, de 

még a szülők arcán is. Egy ember ér-
tékét nemcsak a tapsvihar jelzi, hanem 

a halk szipogás, a szomorú tekintetek.  
Az iskolaudvart, az épületeket, a vén hárs-

fákat, mindenki olyannak látta, mint ami-
lyennek ő megálmodta. Ragyogónak és élettel 

telinek. Kell-e ennél nagyobb méltatás valakiről? 
Az elszálló évek magukkal vitték a munka fáradságát, 

a keserves kommunizmustól gyötört napokat, a sokszor 
reménytelen jövőképet. Itt hagyta a tavasz illatát, a hitet, 
hogy lehet becsületes munkával jövőt tervezni, embersé-
ges, magyar érzésű gyerekeket nevelni. Ezek a gyerekek so-
sem fogják elfelejteni a kokárdás március 15-dikéket, a Föld 
napján beléjük ivódott szemét helyét, azt, hogy „Ki a király, 
Szentkirály!”. Mindezekre a bátorságokra, csak a bátrak képe-
sek megtanítani. Úgy kihúzott mellel, mindig becsületesen, 
mindig magyarként. Én ezt tanultam. Ezt akartam megtanul-
ni tőle. Mert Lakatos András ilyen tanára és iskolaigazgatója 
volt Szentkirálynak.

Végezetül nem is zárhatnám le hatásosabban, mint egy 
versrészlettel, amit az évzárón olvastunk fel neki:

Tudjátok, éltem, ahogy lehetett, 
Az életem volt minden cselekedet. 
Belülről fakadt e tiszta lét, 
mint anya, ki szétosztja mindenét, 
osztottam magam. A rossznak többet, 
a jónak kevesebb elég.

Szerettek érte? Nem volt fontos. 
Elég volt, hogyha adhatok. 
Kinek, miért, mennyit és hogyan, 
nem kellenek most adatok.

(Kocsis Gabriella: Visszatérek)

Kovács Erzsébet, 
az Ady Endre Iskola tanára

Könnyes szemmel búcsúzott Kalotaszeg a Lakatos házaspártól 
nyugdíjba vonulásuk alkalmából
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Tisztelt kollégák, 
kedves szülők 

és diákok!
Mindannyian léptünk már be iskolánk főépületébe, 

és megcsodáltuk a falon lévő faragott táblát, mely az in-
tézményben több, mint tíz évet tanítóknak állít emléket. 
Olyan nevek olvashatóak ott, mint Czucza János, Deme-
ter Tibor, Kisjancsi Piroska, Mihály Erzsébet, Kozman Ist-
ván, Kovács Éva, Péter István. Előttünk járt pedagógusok 
ők, kollégáink, akik beírták nevüket a település történeté-
be, a generációk szívébe. Az idei tanév végeztével Lakatos 
Anna nevével is bővül e névsor, hisz 25, gyermekek közt el-
töltött év után, szeptembertől nyugdíjas éveinek örvendhet.

Nekem jutott a nehéz feladat, hogy méltassam tevékeny-
ségét. Érzem, nem tudom ezt annyira kifejezően és őszintén 
tenni, mint ma egy hete az óvodai évzárón a gyerekek tették. 
Ezért egyszerűen fogalmazok: Anikó óvó néni pedagógus-
egyéniség. S e szó kifejezi mindazt, amit róla mindannyian 
tudunk, amiről minden óvodai napja árulkodott. Azt, hogy 
komolyan veszi a gyerekeket, a szülőket, a kollégáit és saját 
munkáját. Gyermekeinkhez mindig türelemmel és szeretet-
tel fordult. Az óvodában otthonos légkört varázsolt a ren-
geteg ötletes szemléltető anyaggal, játékokkal, meséivel, a 
műsorokkal. Tudott játszótársa lenni a kicsiknek, de szükség 
esetén finom pedagógiai érzékkel fenyített is. Kollégái közt is 
mindig a derű, a szeretet, a megértő elfogadás útját kereste. 

Kedves Óvó néni! Köszönjük a sok száz szentkirályi gyer-
meknek nyújtott kedvességet, türelmet, szeretetet, és sze-
mélye hitelességét, amiben óvónői munkájának sikere rejlik. 
Köszönjük a sok, velünk, kollégákkal folytatott beszélgetést, 
a nekünk és szülőknek adott jó tanácsokat. Kívánjuk, hogy 
nyugdíjas éveiben is megtalálja azt a tevékenységet, ami 
örömet ad, hogy mindazt a pozitív erőt, amit oly sok éven 
át ide hozott közénk, az elkövetkezőkben saját léte gazdagí-
tására fordíthassa. Az óvó néni után maradó ürességet csak 
az pótolhatja, ha minden lehetséges alkalommal visszatér 
iskolánkba, az óvodába, hogy részt vegyen közösségi alkal-
mainkon. 

Egy 2010-ben született tantestületi döntés értelmében 
az kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola közössége egy em-
lékplakett meg egy díszoklevél átadásával fejezi ki háláját és 
tiszteletét a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak. Felkérem 
Lakatos Anna óvónőt, vegye át e kitűntetést, annak jeléül, 
hogy mindig visszavárjuk.

Péter Mónika-Mária
(Elhangzott a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola 

tanévzáró ünnepségén, 2018. június 17-én.)

Oktatunk és nevelünk

Az
Ady Endre Iskola

tevékenységei

XVI. Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor
„A ma elvégzett munka jövőt formál”- hangzott el a már 

jól ismert mottó a XVI. alkalommal megszervezett Gyarma-
thy Zsigáné Alkotótábor megnyitóján, július 16-án az Ady 
Endre Általános Iskolában, Kalotaszentkirály-Zentelkén. 

A táborban közel 60, IV–VIII. osztályos diák vett részt, akik 
három iskolából érkeztek, a zsámboki Bajza Lenke Általános 
Iskolából, a szilágylompérti, illetve a kalotaszentkirály-zen-
telkei Ady Endre Általános Iskolákból. Mind-mind azzal a cél-
lal érkeztek, hogy valami újat tanulhassanak, új technikákat 
sajátítsanak el, vagy a már ismerteket tökéletesítsék. 

A gyerekek több kézműves foglalkozás világába nyerhet-
tek betekintést az oktatók segítségével. Fafaragára az érde-
kelteket Both-Máté Dénes és Benk András tanár úr tanította. 
A gyöngyözés világába Böndi Katalin tanító néni vezette a 
diákokat, akik a hét folyamán türelmesen és kitartóan ügyes-
kedtek, így szép karkötőket és nyakláncokat alkottak. A tán-
coktatással Póka Jácint-Tivadar és Bálint Orsolya-Mónika 
foglalkozott. Laczi Júlianna-Zsófia tanító nénitől és Péter Mó-
nika-Mária magyartanárnőtől leshették el a kíváncsiak a vag-
dalásos, illetve a nagyírásos varrások csínját-bínját. Így, a hét 
alatt a gyerekeknek sikerült ügyesen megvarrt terítőkkel és 
nyakékekkel büszkélkedhetniük. Vincze Jancsi Tímea tanító 
néni segítette a diákokat, hogy bogozással virágtartókat ké-
szíthessenek. A gyerekek mindemellett fonalgrafikázhattak 
is, hiszen a táborban ezt is ki lehetett próbálni. Őket Márton 
Ildikó-Beáta, az iskola volt diákja tanította. Jómagam mint 
a tábor és az iskola vén diákja az érdeklődőknek bogozást 
oktattam, immár második alkalommal. A gyerekek nagyon 
kitartóak voltak, hiszen nem kis idő egy karkötőt elkészíte-
ni úgy, hogy sokan akkor találkoztak először a technikával, 
illetve az sem könnyített a helyzeten, hogy sokszor ki kellett 
bontani a rosszul kötött csomókat. Ennek ellenére nagyra 
értékelem, hogy minden nap voltak érdeklődők, köztük töb-
ben a legkisebbek. Tanítványaim közül sokan több karkötőt 
is elkészítettek. Nekik köszönhetően úgy érzem: lesz folyta-
tás, és sikeresen átadhattam tudásomat.

 Gyarmathy Zsigáné alkotótábor
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Vincze Német Noémi volt diákunk, partnerével Zelerka Mátyással

XXI. Xantus János 
Környezetismereti Vetélkedő

„Ki tud a Földön az örök csodákról s arról, mi szép, 
más senki, csak a vándor...” 

(Xantus János)
A közvetlen környezetünk természeti értékeinek megismeré-

sét, ezáltal a szülőföldhöz való kötődés, illetve az erdélyi magyar 
identitástudat megerősítését tűzte ki célul a huszonegyedik alka-
lommal, szombaton 2018. október 13-án, Kolozsváron, a Gorbó- 
völgyében, megrendezett Xantus János Környezetismereti Vetél-
kedő. A vetélkedőn 23 senior és 26 junior csapat versenyzett.

Iskolánkat két csapat képviselte, a Xitakötők (Kismihály 
Barbara, Okos-Rigó Aliz, Kispál Tihamér, Berde Máté) illetve a 
Xantofilek (Lukács Áron, Kisjancsi Viktória, Tököli Bálint, Kis-Pál 
András-Tamás). A Xitakötők csapata harmadik helyezést ért el 
ebben a népes mezőnyben. Csapatainkat Török Tímea-Éva bio-
lógia és Okos-Rigó Dénes fizika szakos tanárok kísérték el. 

A közel 250 résztvevő szombaton délelőtt kissé szeles, 
nehéz terepen, de napos időben origamikkal a kézben a Gor-
bó-völgye felé vette az irányt. Itt Vörös Alpár István Vita apá-
czais igazgató, főszervező ismertette a vetélkedő szabályzatát. 
Nagy vonalakban a következő volt a teendő: a 4 fős csapatok 
felügyelőtanárok kíséretében 15 feladathelyszín érintésével, 2 
óra alatt kellett megoldaniuk a feladatokat. Átlagban maximá-
lisan 5 percet tölthettek egy-egy helyszínen, a maradék idő a 
különböző helyszínek közötti útra volt szűken elegendő. A fel-
adatlapok többnyire az erdő fáira, a környező bokrokra voltak 
felfüggesztve. A versenyzőket a tájékozódásban profi tájfutó 
térkép segítette. A feladatok gyakorlati jellegűek voltak és fő-
leg a biológia, földrajz, fizika, kémia, matematika tárgyköréből 
kerültek ki, de a magyar nyelv- és irodalomtudás is jól fogott 
egy-egy anagramma/keresztrejtvény megoldásánál. A vetél-
kedő az origamiból készült állatok bemutatójával ért véget. 

A csapattagok a legjobb tudásuk szerint emberségesen 
dolgoztak a terepen.

Okos-Rigó Dénes 
csapatvezető

XXI. Xantus János Környezetismereti Vetélkedő

A tábor viszont nem csak a tanulásból áll, hiszen alap-
hangulatát a diákok jókedve adja, akik „munka” közben jókat 
nevetnek, beszélgetnek. Mindeközben új barátságok szület-
nek, illetve a régiek erősödnek. Jó volt nézni, ahogy egy-egy 
távolabbi barát a megnyitó előtt találkozik, és megölelve kö-
szöntik egymást. 

De ahogy egyszer minden véget ér, úgy érkezett lassan 
el a csütörtök esti tábortűz is. A diákok körbeülték a tüzet, 
énekeltek, nevettek, egymásnak meséltek különböző szto-
rikat. Jó volt nézni, hogy mennyire derűs a hangulat, hogy 
mindenki jóba van mindenkivel. Elhangzottak a héten tanult 
népdalok, amelyeket a délutáni népdaloktatás keretében ta-
nulhattak. Úgy gondolom, hogy rengeteg élménnyel gazda-
godtak, hiszen idén először járhatták be a faluban lévő tan-
ösvényeket, illetve a szokásos kirándulás sem maradt el. Idén 
a gyerekek meglátogatták Zsobokot, Farnast és Ketesdet is. 

A tábor utolsó napján, pénteken, kiállításra kerültek a heti 
alkotások. A barátságszőnyeg felvágása sem maradhatott el, 
amelyet idén másodjára nem kettő, hanem három darabba 
vágtak, hogy a testvériskolák emlékül hazavihessék. 

Mivel ez a tábor az Ady Endre Kulturális Egyesület és a 
kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola megszervezése 
nélkül nem jöhetett volna létre, ezúton szeretném megkö-
szönni jómagam és a résztvevők nevében a szervezőknek és 
Okos-Rigó Dénes tanár úrnak is, aki fáradságot nem ismer-
ve járult hozzá a tábor lebonyolításához. Hálával tartozunk 
továbbá a főtámogatóknak is: a Communitas Alapítványnak, 
az RMDSZ-nek, a Kolozs Megyei Tanácsnak és támogatóink-
nak: a Termowood Kft-nek, a Davincze Tours Kft-nek, a Pol-
gármesteri Hivatalnak, a Rolovins Kft-nek, a Fierul Kft-nek, a 
kalotaszentkirályi RMDSZ-nek, Doremlemn Kft-nek, valamint 
a Karton Pack Kft-nek.

Remélem, hogy a tábornak lesz folytatása, és jövőre is 
lesznek érdeklődök, akik által hagyományainkat tovább tud-
juk adni, hogy ne kerüljenek a feledés homályába.

Péter-Jani Bianka

 Gyarmathy Zsigáné alkotótábor

 Gyarmathy Zsigáné alkotótábor
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Adni jó
A Bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti Líceum magyar 

tagozatos diákjai az idei évben is cipődobozos csomagokkal 
lepték meg a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános Iskola 
bentlakásos diákjait.

Az osztályfőnökök kihirdették a diákoknak, hogy részt 
vehet ebben az akcióban bárki, aki úgy érzi, hogy ezt öröm-
mel teszi. Sokan szívesen bekapcsolódtak, ezért sok csomag 
összegyűlt, amit december 6-án, csütörtök délután néhány 
diákkal elvittünk Szentkirályra.

Több csomag gyűlt, mint ahányan voltak, ezért hirdet-
tünk egy versenyt a bentlakók számára, hogy akik a legjob-
bak, legügyesebbek, legszófogadóbbak, a következő héten 
megkaphatják ezeket a pedagógusnőtől.

Mi is részt vettünk ebben az akcióban, jó volt látni, hogy 
örömet szereztünk a gyerekeknek. A tavaly is átéreztük, hogy 
adni jó, most is ugyanezt tapasztaltuk.

Az ajándékok összegyűjtése, a csomagok elkészítése, ki-
szállítása és átadása a magyar tagozat minden osztályát meg-
mozgatta. Ki ebben vett részt, ki abban, de olyan is volt, aki 
mindenben. Úgy látszik sokan gondoljuk azt, hogy ADNI JÓ.

Kolcsár Lilla, Márton Anett-Mónika

Az igazság arcai
„Az igazságnak annyi arca van, ahány ember él a föl-

dön. Mindenki a saját igazával él. És ezzel nem lehet vitába 
szállni.”

A fenti alapgondolatra épül az a színdarab, amellyel a  
Bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti Líceum magyar ta-
gozatos színjátszó diákjai nagy sikert arattak november 10-
én a Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola által szervezett 10. 
jótékonysági bálon. A szereposztás nem volt véletlenszerű, 
ugyanis azok a tanulók adták elő a darabot, akik ebből az 
iskolából kerültek ki. Név szerint: Lukács Eszter (IX. B), Péter- 
Jani Debóra (IX. B), Laczi Lóránd (IX.B), Barta Anna-Hajnalka 
(X. B), Kolcsár Lilla (X.B), Márton Anett-Mónika (X.B), Berde 
Áron (XI.B) és Okos-Rigó Péter-Pál (XI.B). Ez a zárt körű pre-
mier után Az igazság arcai című színdarab a nagyközönség 
számára is megtekinthető lesz a karácsonyi műsor keretén 
belül, december 19-én a bánffyhunyadi kultúrotthonban.

Mivel mindannyian azzal szembesülünk, hogy a ren-
delkezésünkre álló idő túl kevés az elvégzendő feladataink 
mennyiségéhez viszonyítva, érdemes lenne odafigyelni a da-
rabban elhangzó figyelmeztetésekre: 

„A legnagyobb befektetés az életben a másokra szánt idő.” 
„Ha csak akkor szabad jól érezzük magunkat, mikor min-

dent befejeztünk, az örömnek sosem jön el az ideje. Időt kell 
szakítani az örömre is.”

Mátyás Ibolya

Az Ady Endre Általános Iskola bentlakásos diákjaiX. Jótékonysági bál

Tízéves a Kalotaszegi 
jótékonysági bál

Az Ady Endre Iskola munkaközössége 2009 márciusá-
ban rendezte meg először a Kalotaszegi jótékonysági bált. A 
tízéves múltra visszatekintő rendezvénynek néhány évig az 
iskola tornaterme adott otthont. 2012-től már az újonnan át-
adott kényelmes, tágas étkezdében fogadjuk vendégeinket. 

A szervezésben az iskola alkalmazottai és diákjai segítsége 
mellett a szülők és a faluközösség támogatását is élvezhetjük. 
A bált évről évre kulturális műsor színesíti, mely Márton Erzsé-
bet Mónika tanárnő és Okos-Rigó Dénes tanár úr kitartó mun-
káját dicséri. Az iskola diákjai és vén diákjai mellett fellépett a 
marosvásárhelyi Gecse utcai református gyülekezet Evangéli-
um vegyes kara, Kovács Eszter körösfői szólóénekes, valamint 
a kolozsvári Operettissimo együttes. V–VIII. osztályos tanulóink 
énekkel, néptánccal készülnek, de a közönség tetszését legin-
kább az est fénypontját jelentő keringővel nyerik el. 

A terem és az asztalok díszítésében Lovász Edit tanár-
nő kreativitása mutatkozik meg. A terítést és felszolgálást a 
 Davincze Tours utazási iroda munkatársai végzik. Az asztalra 
kerülő sütemények, finom falatok az iskola pedagógusainak 
és személyzetének önkéntes munkájával készülnek. A hajna-
lig tartó bálon a zenét Gere Attila szolgáltatta vagy anyagilag 
támogatta, de a tombolát is értékes nyereményekkel gazda-
gította.

Az idei jubileumi bálon is mindenki kedvére szórakozha-
tott. A nagyszámú érdeklődő közül el kellett utasítanunk a 
határidőhöz közel jelentkezőket, mivel a  helyek száma korlá-
tozott. Őket arra biztatjuk, hogy jövőben időben jelentkezze-
nek. Énekelt az iskola kórusa, Pripon Dávid Olivér, Ábrahám 
Annamária, Szőcs Imola és Kerekes Lehel népdalokat adtak 
elő, visszatért Márton Bea, aki három dalt énekelt Lokodi Le-
hel zongorista kíséretében. Szász-Zsiga Nikolett is iskolánk 
volt diákja, ismét két dalt hozott nekünk. Gere Sámuel 10 
perces „dumaszínházzal” szórakoztatta a közönséget. Büsz-
kén csodáltuk meg Vincze Német Noémit, volt diákunkat, aki 
partnerével, Zelerka Mátyással standard táncokat, angol és 
bécsi keringőt, valamint tangót mutattak be. Elgondolkozta-
tó momentumra került sor a bánffyhunyadi Octavian Goga 
Líceum magyar tagozatos diákjainak színházi előadásában. 
Tanárnőjük, Mátyás Ibolya Az igazság arcai címmel írt darab-
ját mutatták be. A szülők által leginkább várt műsorszám, a 
keringő zárta a bál kulturális részét: a szépséges lányok és az 
őket kísérő legények előkelő, finom mozdulatai, eleganciája 
mindenkit meghatott.

A bál bevétele a Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjalapot 
és a szórványkollégium működését szolgálja. A rendezvény 
jó alkalom a szülőkkel és a támogatókkal való kapcsolat épí-
tésére, ugyanakkor lehetőség arra, hogy a tágabb közösség 
ilyen formában is támogassa az iskolát.

Péter Mónika-Mária
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cietate şi în şcoli, întrucât, conform unora, românii nu sunt în-
vățați să recicleze şi să respecte natura în mod corespunzător. 

Pe de altă parte, adulților nu le place instabilitatea politi-
că din țară, ei fiind nemulțumiți de haosul birocratic şi legis-
lativ, cauzat de proasta conducere politică.

În ceea ce priveşte România anului 2038, părerile au fost  
împărțite. Unii elevi sau adulți cred că se va petrece o schim-
bare pozitivă în clasa politică, iar România anului 2038 va fi 
una prosperă şi bogată. Mi-a atras atenția proiecția distopică 
a unui elev care consideră că, în 2038, România va reveni la 
comunism, fiind condusă de o nouă Armată Roşie. 

La întrebarea „Ce ai vrea să înveți într-o școală din Româ-
nia?”, elevii au răspuns la unison: „Materii care să ne fie cu ade-
vărat utile în viață!”, răspuns ce ne va da de gândit mult timp 
de-acum încolo, atât nouă, profesorilor, cât şi întregii societății.

Spre final, nu pot decât să concluzionez sperând, la rân-
du-mi, că România anului 2038 sau chiar a anului 2019 va fi o 
Românie (mai) prosperă, mai înțeleaptă şi mai curată, în care 
valori ca solidaritatea, toleranța şi corectitudinea ne vor con-
duce spre succesul zilei de mâine. 

În vederea realizării acestor deziderate sus-menționate, 
consider oportun să menționez vorbele de duh rostite de 
unul din gânditorii emblematici ai secolului al XX-lea, Ma-
hatma Gandhi, care a transmis omenirii un mesaj realmente 
elocvent: Be the change you want to see in the World! (Fii chiar 
tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!)

Prof. Paul-Daniel Iuşan

România MEA, România NOASTRĂ
Ca dascăl, cred că materia pe care o predau este, înainte 

de toate, un pretext pentru a educa elevul şi a-l pregăti în 
mod armonios pentru rigorile vieții. Astfel, în cadrul orelor 
petrecute cu elevii mei, încerc să le transmit acestora un set 
de valori adaptate nevoilor primare ale unei societăți con-
temporane aflate în continuă schimbare. 

Anul acesta, România şi-a îmbrăcat hainele de sărbătoare 
pentru a celebra Centenarul Marii Uniri din 1918. Prin urmare, 
ca să sărbătorim cum se cuvine acest eveniment, am realizat 
împreună cu elevii clasei a VI-a şi a VIII-a ai şcolii gimnaziale 
„Ady Endre” proiectul România MEA, România NOASTRĂ, pen-
tru a realiza o radiografie verosimilă a României anului 2018. 

În vederea realizării proiectului, fiecare elev a avut de 
răspuns la următoarele întrebări: „Ce îți place în România?”, „Ce nu îți 
place în România?”, „Ce ai schimba în România?”, „Cum crezi că va arăta România în 
2038?”, „Ce ai vrea să înveți într-o școală din România?”. După ce ei înşişi au 
răspuns la aceste întrebări, elevii au intervievat câțiva adulți 
(profesori, părinți, vânzători, preoți etc), deoarece ne-am dorit 
să aflăm cum se raportează şi „oamenii mari” la acest subiect.

În urma prezentării proiectelor, am avut plăcerea să con-
stat că elevii şcolii au abordat tema cu seriozitate şi maturita-
te, realizând nişte prezentări cu adevărat interesante. 

Se pare că mulți dintre elevi şi adulți apreciază frumuse-
țea locurilor din România, considerând că la acest capitol ne 
putem declara norocoşi. Am constatat în rândul elevilor con-
ştientizarea a nevoii de promovare a educației ecologice în so-

A legnagyobb befektetés az életben a másokra szánt idő. Elevii şcolii au abordat tema cu seriozitate şi maturitate

Diákjaink sportversenyeken
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg 2018. május 

5-én Kalotaszentkirály-Zentelkén a Tomordok-kupa nemzet-
közi labdarúgótornát. Két korcsoportban I–IV. osztályosok: 
Zsobok, Körösfő  és Kalotaszentkirály I. és II., valamint V–VIII. 
osztályosok: Kecskemét SOS falu, Kecskemét SC Hírös-ép 
(Magyarország), Szilágylompért, Körösfő és Kalotaszentkirály 
I. és II. csapatai léptek pályára. 

A két korosztályban külön-külön minden csapat játszott 
mindegyikkel, ez által alakult ki a következő végeredmény: 

I–IV. osztályosok:
I. Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola I. csapata, II. Körösfői 

Kós Károly Iskola, III. Zsoboki Általános Iskola, IV. Kalotaszent-
királyi Ady Endre Iskola II. csapata

Díjban részesült: a gólkirály – Bántó-Tamás Mátyás (Kalo-
taszentkirály), a legjobb kapus – Péter Koppány (Kalotaszent-
király), legjobb mezőnyjátékos – Mihály Róbert (Körösfő).

A csapatok összeállítása: Kovács Zoltán, Péter Koppány, 
Benk Csongor, Nagy István, Bántó-Tamás Barnabás, Bálint 
Áron, Kerekes Lehel, Lovász Balázs, Csüdöm Benjámin, Csü-
döm Dávid, Varga Máté, Aurori Hunor, Bántó-Tamás Mátyás, 
Tököli Tamás, Piricsi Botond, Török Zalán.

V–VIII. osztályosok:
I. Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola I. csapata, II. Kecske-

méti SOS falu, III. Körösfői Kós Károly Iskola, IV. Kecskeméti SC 
Hírös-ép, V. Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola II. csapata, VI. 
Szilágylompérti Ady Endre Iskola. 

Díjban részesült: a gólkirály – Nagy Richárd (Kecskemé-
ti SOS), a legjobb kapus – Balázs László (Kalotaszentkirály), 
legjobb mezőnyjátékos – Tököli Bálint (Kalotaszentkirály) és 
különdíjas – Szőcs Imola (Kalotaszentkirály) és Gonda Luca 
(Kecskeméti SOS).

A csapat összeállítása: Balázs László, Ludosan Eduárd, Benk 
Péter, Antal Szilveszter, Bálint Gergő, Juhász Erik, Kispál Tamás, 
Tököli Bálint, Szőcs Imola, Gabor István, Kispál Tihamér, Puskás 
Zsolt, Piricsi Ferenc, Lukács Áron, Bántó-Tamás Ádám, Boncidai 
Adrián, Tököli Hunor, Batiz Krisztián, Pripon Olivér.

A rendezvényt szervezte és támogatta a Helyi Önkor-
mányzat, Ady Endre Iskola és Silvanus Ökológiai Egyesület, 
valamint a Communitas Alapítvány. Köszönet mindenkinek, 
aki segített a szervezésben és lebonyolításban. 

Októberben Kolozsvári Gyermekfoci Kupát szerveztek 
több korosztálynak, melyen az iskola diákjai is szerepeltek. 
Az I-II-III-dik osztályosok megnyerték a tornát, a csapat: Péter 
Koppány, Nagy István, Benk Csongor, Bántó-Tamás Barnabás, 
Bálint Áron, Szőcs Mihály, Bálint Bence. A IV. osztályosok a  
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Crişului, locul IV. echipa SC Hírös-ép Kecskemét, locul V. echi-
pa II a Şcolii „Ady Endre” Sâncraiu, locul VI. echipa Şcolii „Ady 
Endre” Lompirt.

Au fost premiaţi: golgeterul competiţiei – Nagy Richárd 
(Kecskemét), cel mai bun jucător – Tököli Bálint (Sâncraiu), 
cel mai bun portar – Balázs László (Sâncraiu) şi premii specia-
le – Szőcs Imola (Sâncraiu) és Gonda Luca (Kecskemét).

Componența echipei: Balázs László, Ludosan Eduárd, 
Benk Péter, Antal Szilveszter, Bálint Gergő, Juhász Erik, Kispál 
Tamás, Tököli Bálint, Szőcs Imola, Gabor István, Kispál Tihamér, 
Puskás Zsolt, Piricsi Ferenc, Lukács Áron, Bántó-Tamás Ádám, 
Boncidai Adrián, Tököli Hunor, Batiz Krisztián, Pripon Olivér.

Competiţia a fost finanţată de Fundaţia Communitas, 
Consiliul local Sâncraiu şi Şcoala „Ady Endre” Sâncraiu.

În luna octombrie elevii şcolii noastre au participat la un 
campionat de fotbal organizat în Cluj-Napoca pentru mai 
multe categorii de vârste. Clasele I, II, III au câştigat com-

IV-dik helyet szerezték meg, a csapat: Tököli Tamás, Bántó-Ta-
más Mátyás, Aurori Hunor, Csüdöm Benjámin, Csüdöm Dá-
vid, Varga Máté, Török Zalán, Lovász Balázs, Piricsi Botond. Az 
V-VI-dikosok is megnyerték a tornát, a csapat: Bántó-Tamás 
Ádám, Lukács Áron, Pripon Olivér, Boncidai Adrián, Tököli 
Hunor, Piricsi Ferenc, Kovács Zoltán.

Október 19-én atlétikai négypróbát szerveztünk, melyen 
Szőcs Imola 3 I. helyet és egy II. helyet; György Arnold egy I. 
helyet; Bántó-Tamás Ádám egy I. és egy II. helyet; Okos-Rigó 
Alíz egy II. helyet; Both Andrea egy I. és egy II. helyet ért el.

Október 27-én a Havasrekettyén szervezett körzeti fu-
tóversenyen vettek részt az iskola diákjai, ahol a következő 

eredmények születtek: egyéniben I. hely – Kozma-Peti Kamil-
la, Lovász Balázs, Szőcs Imola, II. hely - Okos-Rigó Alíz, Kolcsár 
Boróka, III. hely – Both Andrea, György Arnold, Bántó-Tamás 
Ádám, csapatban pedig megnyerték a versenyt, megelőzve 
a többi hét résztvevő csapatot.

November 2-án körzeti szintű korosztályos focibajnoksá-
got szerveztek Havasrekettyén, 4 környékbeli iskola csapata-
inak részvételével. Diákjaink nagyszerű mérkőzések lejátszá-
sával, megnyerték az első helyet,  tavasszal a megyei szintű 
folytatás következik.

Vasárnap, december 9-én, XXI-dik alkalommal Kecske-
méten szervezték meg a Lions nemzetközi labdarúgó tornát 
8 csapat részvételével: Beregszász (Kárpátalja), Kalotaszent-
király (Erdély), Marcelháza (Felvidék), Tóthfalu (Vajdaság), 
Kecskeméti SC Hírös-ép, Kőszeg SOS, Kecskemét SOS és 
Orosháza SOS. Csapatunk 5 színvonalas mérkőzést játszott, 
három győzelmet és két döntetlent követően, a döntőben 
7-es rúgásokkal alulmaradt, és a torna második helyezését 
érte el. Minden résztvevő Mikulás-csomagot kapott. 

A csapat összeállítása: Kispál Tamás, Lukács Áron, Tököli Bá-
lint, Bálint Gergő, Bántó-Tamás Ádám, Gabor István, Szőcs Imo-
la, Tököli Hunor, Kovács Zoltán, Lovász Balázs, Boncidai Adrián. 

Felkészítő/edző Csüdöm Norbert tanár úr.
Köszönet, kedves diákok és tanár úr, élmény volt a küzdő-

szellem, a játék és az eredmények.

Péter György-Árpád 

Elevii în competiţii sportive
Elevii Şcolii „Ady Endre” Sâncraiu au participat în cursul 

anului la mai multe competiţii sportive.
În 5 mai 2018 s-a organizat a XII-a ediţie a Cupei Tomor-

dok la fotbal. Competiţie organizată elevilor în două categorii 
de vârste: clasele I – IV cu  participarea echipelor şcolilor din 
Jebuc, Izvoru Crişului şi Sâncraiu (două echipe), iar clasele V 
- VIII cu participarea echipelor şcolilor din Kecskemét (Unga-
ria), Lompirt (Sălaj), Izvoru Crişului şi Sâncraiu (două echipe).

În cadrul competiției în cele două categorii, fiecare echi-
pă a jucat cu fiecare, astfel s-a obținut rezultatul competiţiei:

Clasele I – IV:
Locul I. echipa I a Şcolii „Ady Endre” Sâncraiu, locul II. echi-

pa Şcolii „Kós Károly” Izvoru Crişului, locul III. Echipa Şcolii 
Gimnaziale Jebuc, locul IV. Echipa I a Şcolii „Ady Endre” Sân-
craiu.

Au fost premiaţi: golgeterul competiţiei – Bántó-Tamás 
Mátyás (Sâncraiu), cel mai bun jucător – Mihály Róbert (Iz-
voru Crişului), cel mai bun portar – Péter Koppány (Sâncraiu).

Componența echipelor: Kovács Zoltán, Péter Koppány, 
Benk Csongor, Nagy István, Bántó-Tamás Barnabás, Bálint 
Áron, Kerekes Lehel, Lovász Balázs, Csüdöm Benjámin, 
Csüdöm Dávid, Varga Máté, Aurori Hunor, Bántó-Tamás 
Mátyás, Tokoli Tamás, Piricsi Botond, Török Zalán.

Clasele V – VIII:
Locul I. echipa I a Şcolii „Ady Endre” Sâncraiu, locul II. echi-

pa SOS Kecskemét, locul III echipa Şcolii „Kós Károly” Izvoru 

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

Az Ady Endre Iskola támogatói
Kalotaszentkirály

Polgármesteri
Hivatala
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(Ucraina), Sâncraiu (România), Tóthfalu (Sârbia), Marcelháza 
(Slovacia), SC Hírös-ép din Kecskemét, echipa SOS din Kős-
zeg, echipa SOS din Kecskemét şi echipa SOS din Orosháza. 
Echipa noastră cu meciuri bune a obținut locul II la acest tur-
neu. Toți participanții au primit un pachet de Moş Nicolae.

Jucătorii echipei: Kispál Tamás, Lukács Áron, Tököli Bálint, 
Bálint Gergő, Bántó-Tamás Ádám, Gabor István, Szőcs Imola, 
Tököli Hunor, Kovács Zoltán, Lovász Balázs, Boncidai Adrián. 

Antrenor/profesor Csüdöm Norbert.
Dragi elevi şi domn profesor, vă mulţumim pentru spor-

tivitate, pentru jocuri şi nu în ultimul rând pentru rezultate.
Péter György-Árpád 

Apácának öltözött rocker nagymamák, szenvedélyes spa-
nyol táncot lejtő fiatalok, bravúros tűzzsonglőrök ráadásként 
pedig a magyar rockzene ikonikus alakjai: néhány szóban így le-
hetne összefoglalni az idei Szent Király Szövetség találkozójának 
legemlékezetesebb pillanatait. A háromnapos rendezvénynek 
sikerült egész Kalotaszeget megmozgatnia, hiszen ha a kulturá-
lis programokra nem is jutott el mindenki, az esti koncerten zsú-
folásig telt az Ady Endre Általános Iskola udvara. A szerencséseb-
bek az első sorokból, párjuk ölelésében, hideg italt szürcsölgetve, 
mások pedig a sörsátor pultja mögül sörös ládákat hordva, a 
konyhán mosogatva vagy háttérszervezés közepette énekelte 
torkaszakadtából a 16 tonna fekete szén, a Szállj el kismadár 
vagy a Szeretni valakit valamiért slágerek megunhatatlan so-
rait. A kalotaszentkirályiak nem véletlenül időzítették 2018-ra 
a szervezést, hiszen idén ünneplik a falu első írásos említésének 
730-dik évfordulóját. (borítókép: Okos Márton felvétele)

Mielőtt viszont ennyire előre szaladnánk, kicsit pörgessük 
vissza a hétvége történéseit. Kalotaszeg szívében a helyiek 
alig pihenték ki a 28-dik Népzene- és néptánctábor fáradal-
mait, ismét komoly szervezkedésben kellett helytállniuk, hi-
szen idén Kalotaszentkirály vállalta a Szent Király Szövetség 
találkozójának lebonyolítását. Ez pedig azt jelenti, hogy a he-
lyi tanács és az iskola alkalmazottaitól kezdve, a szakácsnő-

kön és a vendégfogadókon keresztül egészen a fiatalokig a 
közösség szinte minden tagja valamilyen módon hozzájárult 
a nagyszabású esemény létrejöttéhez. 

21 Szentkirály: találkozó, értékteremtés, kapcsolatépítés
Ki gondolta volna, hogy a Kárpát-medencében ennyi 

azon települések száma, amelyek nevükben, szellemiségük-
ben hordozzák Szent István honalapító királyunk örökségét! 
1997-ben, amikor István király fejedelemmé választásának 
1000-dik évfordulóját ünnepeltük, tizenhat településnek a 
vezetői elhatározták, hogy létrehoznak egy olyan szövetsé-
get, amelynek célja az országhatároktól függetlenül érvé-
nyesülő kulturális, szellemi, lelki magyar egység megterem-
tése, valamint egymás értékeinek megismerése, ahogyan az 
alapító okiratból olvashatjuk. Ennek érdekében a szövetség 
tagjai minden évben találkozót szerveznek a 21 település 
egyikén, ahol a kötelező közgyűlés, valamint az éves tervek 
ismertetése mellett kulturális programok, és a helyi értékek 
felfedezése által próbálják szorosabbra fűzni kapcsolatukat. 
A táncos, zenés műsorok sosem hiányozhatnak a palettáról, 
ezenfelül pedig a szervező települések lehetőségeikhez mér-
ten változatos programokkal készülnek a résztvevőknek.

Kismihály Boglárka:

Szentkirályok találkozója: ország határokon átívelő értékteremtés

A települések képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit 
a Szent István-emlékműnél

Szenvedélyes spanyol táncot lejtő fiatalok a rendezvény színpadán

petiția, echipa: Péter Koppány, Nagy István, Benk Csongor, 
Bántó-Tamás Barnabás, Bálint Áron, Szőcs Mihály, Bálint Ben-
ce. Clasa a IV-a a obținut locul IV, echipa: Tököli Tamás, Bán-
tó-Tamás Mátyás, Aurori Hunor, Csüdöm Benjámin, Csüdöm 
Dávid, Varga Máté, Török Zalán, Lovász Balázs, Piricsi Botond. 
Clasele V, VI au câştigat competiția, echipa: Bántó-Tamás 
Ádám, Lukács Áron, Pripon Olivér, Boncidai Adrián, Tököli 
Hunor, Piricsi Ferenc, Kovács Zoltán.

În 19 octombrie am organizat un concurs de atletism cu 
patru probe la care Szőcs Imola a obținut locul I de trei ori şi 
unul de locul II; György Arnold un loc I; Bántó-Tamás Ádám 
un loc I şi un loc II; Okos-Rigó Alíz un loc II; Both Andrea un 
loc I şi un loc II.

În 27 octombrie elevii şcolii au participat la concursul zo-
nal de cros la Răchițele, unde au obţinut la proba individuală 
loc. I.: Kozma-Peti Kamilla, Lovász Balázs, Szőcs Imola, loc. II.: 
Okos-Rigó Alíz, Kolcsár Boróka,  loc. III.: Both Andrea, György 
Arnold, Bántó-Tamás Ádám.

În 2 noiembrie la Răchițele s-a organizat campionatul 
teritorial de fotbal al şcolilor din mediu rural. La competiţie 
au participat 4 echipe din această zonă. Elevii şcolii noastre 
cu meciuri foarte bune au obţinut locul I şi în primăvară vor 
continua la faza judeţeană.

În 9 decembrie echipa de fotbal de băieți a participat la 
Cupa Lions la Kecskemét (Ungaria). A XXI-a ediție, turneul s-a 
organizat cu participarea a 8 echipe şi anume: Beregszász 
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Zilele Comunei Sâncraiu –
2018

În data de 10–12 august a fost organizate Zilele Comunei 
Sâncraiu de Primăria comunei în cadrul Întâlnirii localităților 
care poartă numele lui Sf. Ştefan la care au participat peste 
400 de persoane din 21 de localități.

Vineri seara a avut loc un program cultural, oaspeții au 
vizionat un film documentar, despre Zona Călata.

Sâmbătă s-a organizat concursul de pescuit, oaspeții au 
participat la excursii în zonă: Cascada Vălul Miresei din Ră-
chițele, bisericile reformate, monumente istorice din Văleni, 

Mănăstireni, Izvoru Crişului, Huedin. Au vizitat atracțiile tu-
ristice din sat: biserica reformată, casa tradițională, camera 
memorială Ady Endre, monumentul Sf. Ştefan, Ady Endre şi 
Gyarmathy Zsigmond.

 După-masă a avut loc programul artistic a formațiilor lo-
calităților participante, iar seara au urmat concertul formației 
„Republic” şi jocul de artificii.

Duminică după slujba religioasă a avut loc comemorarea 
la bustul Sf. Ştefan. După prânzul festiv ne-am luat rămas 
bun de reprezentanții localităților invitate. 

Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat şi pentru 
participare,

Organizatorii

Kalotaszentkirály másodszor házigazda
Amint Péter György Árpád alpolgármestertől megtud-

tuk, a községben 2003-ban szervezték az első találkozót, 
idén pedig a rendezvénysorozatot összekapcsolták a falu 
első írásos említésének 730-dik évfordulójával. Elmondta, 
hogy egy ilyen esemény szervezése fejben már sokkal hama-
rabb elkezdődik, hiszen ők már évekkel ezelőtt tudták, hogy 
mikor szeretnék elvállalni a házigazda szerepét. A kulturális 
programok mellett készültek filmvetítéssel, kirándulással, 
falubemutatással, így a 350 résztvevő Kalotaszeg számos 
arcát megismerhette. Mivel a települések mindig hagynak 
valamilyen emléket a házigazdáknál, a Szent István-műem-
lék megkoszorúzása és a szalagtűzés mellett idén faültetés-
sel egészült ki ez a gesztus, így a Kalota partján csemeték és 
fatáblák sorakoznak fel megörökítve a résztvevő települések 
neveit. – 2004 óta veszek részt a találkozókon, de egyiket 
sem hasonlítom a másikhoz: más település, más körülmé-
nyek, más adottságok – fogalmazott az alpolgármester, aki 
szerint minden találkozónak megvan a maga erőssége. Sze-
rinte azok voltak a legemlékezetesebb találkozók, amikor a 
helyi tánccsoport is velük tartott, mert mindig helytálltak, és 
elismeréssel fogadták őket, bárhova is mentek. Azt is meg-
tudtuk, hogy jövőben Székelyszentistvánon tartják a 23-dik 
találkozót, 2023-ig pedig esély sincs helyre pályázni a szerve-
zők soraiban, hiszen a lista megtelt jelentkezőkkel. 

Bőrszerkós, seprűgitáros rocker nagyik a Mai nők klubjából

Színvonalas előadások, 
profizmus humorral megfűszerezve
Az idei programkínálat legjava szombatra összpontosult, 

amikor a szövetség településeiről érkezők megmutathatták 
tudásukat, ügyességüket, értékeiket és belevalóságukat. Az 
utolsó jelzővel leginkább a szentkirályszabadjai Mai nők klub-
ját illethetnénk, hiszen az 50 és 70 év közötti nagymamák ko-
rukat meghazudtoló produkcióval nyűgözték le a közönséget. 
A pár perces műsor alatt több identitásváltáson is átestek: 
kezdték visszafogott apácakórusként, folytatták bőrszerkós, 
seprűgitáros rocker nagyikként, végül pedig Leonard Cohen 
Hallelujájának Kulka János-féle magyar változatára mutattak 
be egy bájos koreográfiát. Amilyen széles mosollyal az arcukon 
ropták a táncot, és ahogyan csillogott a szemük az örömtől, le 
sem tudták volna tagadni, hogy mennyire élvezték a szerep-
lést. A közönség hangulatát pedig csak még inkább fokozta a 
Szentkirályi Tánccsoport nyolcszoros fellépése, akik néptánc-
tól kezdve, társasági, spanyol táncon keresztül egészen a ma-
zsorettig minden műfajban megcsillogtatták tehetségüket. 
Pördülő szoknyácskák, megvillanó fodrok, cigánykerék, élő 
torony, akrobata-mutatványok, levegőbe emelkedő táncos-
lányok, dinamika, jókedv – mindent felvittek a színpadra, ami 
egy sikeres műsor ismérve. A záróakkordként 8 táncból ösz-
szegyúrt egyveleggel, azaz a Népek táncával pedig végérvé-
nyesen felrakták a pontot az i-re, így a közönség addig tapsolt, 
amíg cigánykerekes, élőoszlopos mutatványukat el nem ismé-
telték. A Republic koncert talán mindannyiunk elvárását fölül-
múlta, hiszen nem akadt talpalatnyi hely, ahol az érkező nem 
egy torkaszakadtából éneklő rajongóba botlott volna bele, az 
ezt követő tűzzsonglőrök bravúros mutatványai és a tűzijáték 
pedig megpecsételte a közönség felfokozott hangulatát. 

Vasárnap az ünnepi istentisztelet után a csíkszentkirályi 
fúvószenekar és a debreceni huszárok kíséretében vonult le 
a tömeg a Szent István parkba, ahol a szövetség képviselői 
közösen helyezhették el koszorúikat a mellszobor előtt. Póka 
András György polgármester szavai alapján ez a találkozó és 
összefogás a Szent István-i örökség megtartását bizonyítja, 
hiszen szerinte együtt az elkövetkezendő ezer évben is ké-
pesek leszünk megőrizni kultúránkat és kereszténységünket. 

(Szabadság, 2018. augusztus 14.)
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természetszerető ember érzéseit, élményeit is. A csipkeízfő-
ző verseny is sikeresen zajlott, öt sátorban több mint ötven 
helybeli látta vendégül az érdeklődőket finom falatokkal, 
italokkal, szép szóval, mosollyal, esztétikus sátorképpel, íz-
léses, minőségi helyi termékekkel kínálva őket. A közönség 
soraiban végzett közvéleménykutatás szerint idén is a Csip-
kevarázs csapat bizonyult a legnépszerűbbnak, nekik sikerül 
a legeredményesebben megszólítaniuk vendégeiket. Itt és 
az esti csipkebálon is a szeghalmi mazsorett csoport, a Fel-
szeg Gyöngye Néptánccsoport színvonalas műsora, valamint 
a csongrádi Brass on the road zenekar elsöprő koncertje szó-
rakoztatta a közönséget. 

Vasárnap Vincze Kecskés István és Rigó Ferenc a magyar-
országi Szarvaskőn szervezett csipkebogyó-fesztivál vendé-
gei voltak, ahol a polgármesterasszony kezdeményezésére 
egy együttműködési megállapodást írtak alá Szarvaskő Köz-
ség Önkormányzata, a Kalotaszentkirályi Vendégfogadók 
Egyesülete és a kárpátaljai Nagybereg Együtt Nagyberegért 
Civil Szervezete között. (Ez utóbbi településen is szervez-
nek csipkebogyó-fesztivált.) Ennek értelmében a jövőben 
együttműködnek, partnerként pályáznak a három fesztivál 
sikeréért. 

Köszönet illet minden helybelit és vendéget a fáradozá-
sért, az együttműködésért. Köszönjük a megyei és a helyi 
tanácstól kapott támogatást is. De az idei siker sem tehet 
elbizakodottá, hisz a jövőben is tenni kell a rendezvény hi-
telességének megőrzéséért. Örömmel vennénk, ha a prog-
ramokon, kulturális rendezvényeken több helybeli venne 
részt, ha mindenki sajátjának érezné a fesztivált. Több olyan 
szolgáltatóra lenne szükség, akik a vendégek étkeztetését 
látják el. Ugyanakkor fontos lenne minél több fiatalt bevonni 
a csipkeízfőző verseny lebonyolításába.

Péter Mónika-Mária

Tenni kell a Csipkebogyó-fesztivál hitelességének megőrzéséért!
Az anyaországból és Erdélyből is sok érdeklődőt vonzott 

az idei Csipkebogyó-fesztivál. Ez a családias hangulatú ren-
dezvény 2018. októberében 19–20-án már tizenharmadik 
alkalommal került megrendezésre. 

A fesztivált külső ösztönzésre teremtette meg a helyi kö-
zösség. 2005-ben a Nyíregyházi Főiskola tanárai tartottak 
a helyi falusi vendégfogadásban érdekeltek számára egy 
képzést, melynek során kezdeményezték a helyi tradíciók 
és kulturális értékek turisztikai termékként történő bemu-
tatását. Olyan rendezvények szervezését javasolták, melyek 
különlegesek és a helybeliek minél szélesebb körű bevoná-
sával valósulnak meg. A Kalotaszentkirályi Vendégfogadók 
Egyesülete és a Davincze Tours utazási iroda a hegyvidéken 
honos csipkebogyót, a Kalotaszentkirályon régóta készített 
csipkeízt, a hagyományos ízeket, a helyi népviseletet, népi 
díszítőművészetet és néptáncot együttesen bemutató több-
napos eseményt álmodtak meg, azzal a céllal, hogy minél 
több turistát vonzzon a faluba. 2006-ban már útjának is in-
dult egy olyan kezdeményezés, mely lassan fesztivállá nőtte 
ki magát, és a helyiek kitartásának köszönhetően már hatá-
rokon innen és túl is ismert.

A kezdetekkor mind a vendégfogadók, mind a falu kissé ide-
genkedve fogadta a kezdeményezést, de mára már elengedhe-
tetlen eseménye a falu életének. Egyre több a vendég, köztük 
a barátként, „családtagként” visszatérők, de a helyi lakosság is 
felzárkózik a vendégfogadók mellé, hogy élvezhesse a rendez-
vény sokszínűségét, vagy kínálhassa portékáját a vásárlóknak.

A térhasználat tekintetében is újszerű a rendezvény. A 
fesztivál idejére megnyílik a falu. A változatos program révén 
helybelinek és turistának egyaránt bejárhatóvá válnak a falu 
terei. A csipkeízfőző versenynek a Szent István-park és szom-
szédsága ad helyet. Ide állítják fel a 8–8 főből álló versenyző 
csapatok sátraikat, melyek a hagyományos paraszti házak 
konyháit, szobabelsőit idézik. A tánccsoportok viseletbe öl-
tözötten felvonulnak a falu fő utcáján, a panziók és sok más 
család, a bentlakás, a református egyház látja vendégül a több 
száz, többnyire Magyarországról érkező turistát. De megnyí-
lik ekkor tisztaszoba, tájház, néprajzi magángyűjtemény, Ady 
Endre-emlékszoba, iskola, templom, kultúrotthon egyaránt. 
Lehet lovagolni, szekérrel bebarangolni a falut. Hisz épp ebben 
rejlika a fesztivál sikere: nem személytelen adok-veszek, tömeg 
és fogyasztás jellemzi, hanem minden helyszínen az emberi 
kapcsolatok melegségét tapasztalhatják az ide látogatók.

Idei rendezvényünk Dr. Farkas György péntek esti előa-
dásával nyitott, melyben a Retyezát természeti szépségeit 
mutatta be saját készítésű képeivel, de hitelesen adta át a 
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Dulcele festival al Sâncraiului
Frumoasă localitate, frumoşi oameni în această margine 

de Apuseni, unde turismul pare a fi înscris într-o adevărată 
competiție europeană nedeclarată.

Când ţi se dă de înțeles că numărul pensiunilor autorizate 
gravitează în jurul cifrei de 50, şi nici una nu-şi declară fali-
mentul, poți concluziona, fără teama de a greşi, că valorifica-
rea tradițiilor moştenite şi punerea în circuitul turistic rural şi 
montan a bogatului perimetru geografic de o rară frumusețe 
în care-şi dezvoltă vigurozitatea Sâncraiul, nu se poate face 
decât de oameni gospodari şi cu reale abilități manageriale 
în aceste servicii.

Cu aproape 20 de ani în urmă, tânărul inginer, Poka 
 Andrei-Gheorghe, şi-a asumat greaua responsabilitate de a 
conduce destinele acestei pretențioase comune din proximi-
tatea Huedinului, care nu avea apă, canalizare, drumuri asfal-
tate, cursuri de ape taluzate, internet, televiziune prin cablu, 
iar instituțiile publice ale comunității veneau cu dotările şi 
inventarul moştenit de la regimul defunct.

Cei care-i ascultau angajamentul proaspătului primar, 
care între timp a terminat şi studiile juridice pentru a înțe-
lege şi aplica în cunoştință de cauză legile administrației, de 
a face din Sâncraiu o localitate europeană, credeau că sunt 
doar lozinci… electorale.

În 2018, an al sărbătoririi centenarului, Sâncraiul are tot 
ce-i trebuie. Drumuri modernizate, apă curentă şi canalizare, 
spații pentru învățământ şi cazare noi şi altele reabilitate şi 
dotate cu utilități şi logistică modernă, inclusiv statutul mult 
dorit de sat continental prin care trec, anual, mii de turişti ce 
se bucură de ospitalitatea, aproape proverbială, a maghiari-
lor şi românilor ce trăiesc în deplină prietenie şi armonie aici.

Frumusețea Sâncraiului are şi un iz reconfortant. Aceas-
tă dimensiune am redescoperit-o chiar în weekendul trecut, 
când s-a desfăşurat aici o nouă ediție a dulcelui festival al 
măceşelor.

Ce muncă migăloasă şi câte înțepături primeşti pentru a 

culege din arealul premontan un coş de măceşe pline de vita-
mine şi semințe. Din aceste mici fructe de culoarea jarului, mâi-
ni pricepute scot sucuri şi gemuri ce au şi valoare terapeutică.

Şi în această ediție, Festivalul măceşelor a pregătit locali-
tatea pentru o mare sărbătoare, fără improvizații şi … scârțâ-
ituri, dat fiind faptul că au sosit oaspeți nu doar din județ şi 
țară, ci şi din străinătate.

Aleile pietonale din parcul Sfântul Ştefan au devenit ate-
liere-şcoală pentru sutele de vizitatori dornici să vadă cum 
se produc aceste delicioase dulcețuri, notând şi urmărind 
întregul proces de la spălatul, măcinatul, fiertul şi strecuratul 
acestei dulceți de mare valoare în alimentarea omului.

Numeroasele standuri, împodobite cu cele mai valoroa-
se cusături artizanale, au fost aprovizionate cu diverse sorti-
mente de siropuri , dulcețuri din diferite fructe de pădure şi 
livezi,aperitive, prăjituri, cozonaci, cafele, mâncăruri la ceaun 
şi sarmale care au satisfăcut cele mai pretențioase gusturi.

După ce a fost dat startul la concursul de pregătit gemuri, 
formația de dansuri populare a comunei şi majoretele sosite 
din Szeghakom – Ungaria, au defilat pe principala arteră a 
localității, iar primarul Poka Andrei-Gheorghe, a transmis sa-
lutul de bun venit la acest festival al măceşelor ce a devenit 
un adevărat brand al localității Sâncraiu.

Revenind la aleile frumosului parc, trebuie adăugat fap-
tul că ele au fost sufocate de camerele de luat vederi, unele 
ale unor posturi de televiziune străine, care şi-au … încărcat 
memoria nu doar cu mişcările abile ale gospodinelor ce pre-
găteau gemurile, echipate în costume populare de o ferme-
cătoare frumusețe, ci şi cu alte imagini.

Bunăoară, Târgul meşterilor populari desfăşurat în apro-
pierea parcului de agrement au prezentat îndeletniciri pen-
tru sculptură în lemn, lucrături cu pănuşă, cusături populare, 
mobilier pictat, mărgelărit, împletituri de nuiele şi târg de 
carte.

Din aceste bogate standuri s-au putut cumpăra obiecte 
artizanale de diferite dimensiuni şi forme, suveniruri şi chiar 
jucării pentru cei mici.
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Minden évben találkoznak a zöldek
A Zöld Civil Országos Találkozó egy olyan fórum, amely 

összegyűjti a Kárpát-medencében tevékenykedő zöld civil 
szervezeteket, vagyis azokat, amelyek a környezetvédele-
mért munkálkodnak. Nem is sejtjük, hogy hány olyan sze-
mély vesz körül bennünket, aki szívügyének és hivatásának 
tartja a környezet óvását, és energiát nem kímélve dolgozik 
sokszor szélmalomharcot vívva a rendszerrel. A civil szerveze-
tek működése ugyanis nem nevezhető leányálomnak: amint 
sokan elpanaszolták, az állam ritkán támogatja kellően moz-
galmaikat. Mivel ennyi szervezet nehezen tudná tartani egy-
mással a kapcsolatot, és a nagy távolságok a kollaborációt is 
megnehezítik, minden évben szerveznek egy találkozót, ahol 
szakmai kérdéseket vitathatnak meg, értékelhetik az elmúlt 
év eredményeit, és olyan tervezeteket szavazhatnak meg, 
amelyeket a delegáltak előterjeszthetnek a felsőbb vezető-
ségnek. A találkozó szakmai részében két plenáris ülést is tar-
tanak: a megnyitón egy aktuális környezetvédelmi probléma 
kapcsán szerveznek kerekasztal-beszélgetést, a zárón pedig 
ismertetik a megszavazott delegáltak névsorát, döntenek az 
előterjesztett tervezetek sorsáról, és megszavazzák a követ-
kező OT helyszínét. Emellett szekcióprogramokat is szervez-
nek, ahol különböző témájú, a környezetvédelem több ol-
dalát érintő kérdéseket vitatnak meg. Idén például szó esett 
tájgazdálkodásról, környezeti nevelésről, tanyasi termékek-
ről és tanyák működéséről, karbon-semlegesítésről, ökopszi-
chológiáról, biodiverzitásról, fenntartható fejlődési célokról 
és természetesen a zöld életmódváltásról is. Annyira aktuális 
és izgalmas kérdéseket boncolgattak a résztvevők, hogy jó 
lett volna egyszerre mindegyiken ott lenni és bekapcsolódni 
a beszélgetésbe, hiszen olyan gyakorlatias kérdések vetőd-
tek fel, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják.

Nagyobb a baj, mint hinnénk
Laikusként sem kell túlzottan tájékozottnak lenni ahhoz, 

hogy az ember egy ilyen esemény után levonja a következte-
tést, miszerint a környezetünk állapota napról-napra romlik.

Minden szakmai beszélgetés, egyeztetés a lesújtó adatok 
ismertetésével kezdődött, amelyek mellett még egy opti-

Négy nap, közel ötszáz résztvevő, majdnem száz zöld civil 
szervezet, tizennyolc szekcióprogram, két plenáris ülés, öt elfo-
gadott tervezet, számos segítő, színes programkínálat, kirán-
dulások, helyi értékek bemutatása, hagyományőrzés és egy fe-
lejthetetlen koncert – néhány szóban így lehetne összesűríteni 
mindazt, ami április 12–15. között történt Kalotaszeg szívében. 
A Zöld Civil Országos Találkozó (röviden OT) 28. kiadását a ko-
rábbiakkal ellentétben most Magyarország határain kívülre vit-
ték, bizalmat szavazva a kalotaszentkirályi Silvanus Ökológiai 
Egyesületnek, amely eredményesen teljesítette a rá bízott fela-
datot. Az esemény sikeréhez a társszervező egyesületek segítsé-
ge mellett hozzájárult a helyiek bekapcsolódása, hiszen a falu 
apraja-nagyja legjobb tudása szerint segítette a szervezőket az 
eddigi egyik legsikeresebb OT lebonyolításában.

A Kalota-parti település már számos alkalommal magá-
ra vonta a közvélemény figyelmét kulturális eseményeivel, 
példaértékű rendezettségével és tisztaságával, faluturiz-
musával, sikeres beruházásaival, a fejlődésre sokat adó ön-
kormányzatával, most pedig ismét méltán került a figyelem 
központjába. Nem csak azért, mert a helyi ökológiai egyesü-
letnek sikerült egy nagy kaliberű konferenciát megszervez-
nie, hanem azért is, mert a külföldi résztvevők nagy részét 
ámulatba ejtette a Kolozsvártól félreeső falu kis magyar kö-
zösségének akaratereje és együttműködése. Ez utóbbiakat 
mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt hetek eseményei: 
az állandó faluszépítgetés, a megbeszélések, az esemény 
adminisztratív részének szorgalmas menedzselése, a helyiek 
beszervezése, a kulturális programok összeállítása.

Mivel ekkora esemény megszervezésére még sohasem 
vállalkozott a közösség, volt bennük némi félelem és bizony-
talanság, ami nehezebbé tette a felkészülés időszakát, ám 
mindenki lehetőségeihez mérten próbált segítséget nyújta-
ni. Volt, aki a falu szebbé tételében segített, más a vendégek 
elszállásolásában vette ki a részét. Voltak, akik a finom és bő-
séges eledelért fáradoztak, vagy az adminisztratív teendőket 
vállalták magukra, és olyanok is akadtak, akiket bármikor 
lehetett riasztani, hiszen mindig ott voltak, amikor a segítsé-
gükre volt szükség. Mielőtt viszont belevágnánk a közepébe, 
érdemes ismertetni, hogy miről is szól egy OT.

Helyi termelőktől lehetett vásárolni Nagy sikernek örvendtek a fellépő néptáncosok

Tot în această zonă s-au consumat trei ore de echitație, 
sub îndrumarea familiei Istvan şi Beata Bethlendi, iar plim-
bările prin sat cu căruța cu cai i-a provocat şi pe cei mici şi 
pe cei mari. Decorul numeroaselor corturi expoziționale a 
fost potențat de frumoasele veşminte tradiționale îmbrăcate 
de formația artistică de dansuri populare ,,Felszeg Gongye’’ 
– Sâncraiu, care a prezentat un plăcut program alături de 
majoretele din Szeghalom şi formația Brass on the road din 
Csongrad, ambele din Ungaria.

Festivalul a avut şi un program auxiliar pentru vizitarea 
unor case tradiționale ca arhitectură şi dotări, vizitarea came-
rei memoriale Ady Endre şi a bisericii reformate.

Seara, la Căminul cultural, a avut loc balul măceşelor cu 
Dj Csongi, unde tinerii au concluzionat că…dulcele festival 
al Sâncraiului, nu le oferă doar dulceața fructelor de rug, ci 
şi momente agreabile de prietenie, distracție şi socializare.

Dumitru VATĂU
Făclia, 25 octombrie 2018

Kismihály Boglárka:

Kalotaszentkirály felkerült a konferenciaturizmus térképére
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mista környezetvédő sem mehet el szótlanul. Íme, néhány 
probléma vagy megoldási javaslat, amelyekre sikerült nem 
szakmabeliként is felfigyelni (az adatok főként Magyaror-
szágra vonatkoznak): az egyre csökkenő árterek súlyosan 
befolyásolják a biológiai sokféleséget; hiába nő a szárazföldi 
ökoszisztémákban a védett területek száma, hiszen ez idő 
alatt a biodiverzitás akár a hatodára is csökken; a nagyváro-
sok túlnépesedéssel küzdenek, miközben a falvakból fogy a 
lakosság, így a helyi termelők száma is jelentősen csökken, 
teret engedve a multik térhódításának; drasztikusan csökken 
a vízellátás, a szabályzások miatt az árterek 90 százaléka el-
veszett; 1974 és 2014 között 1,4 milliárd hektárral csökkent 
a termőföldek aránya; a veszélyes hulladékokkal való foglal-
kozás egyre nagyobb üzlet, mialatt olyan nagymennyiségű 
veszélyes anyagok kerülnek a természetbe, amelyeknek 
hormonkárosító és rákkeltő hatásuk van; az újrahasznosított 
műanyagok (amelyek akár a gyerekek játékaiban is benne 
lehetnek) rengeteg káros anyagot tartalmaznak, hiszen a fé-
mek újrahasznosításával ellentétben ez esetben minden ve-
szélyes melléktermék visszakerül a gyártmányba; a higanyt 
még mindig rengeteg termék gyártásánál használják, habár 
régóta ismeretes káros hatása az egészségre; az EU 28 orszá-
gában 2015-ben 75 millió tonna veszélyes hulladék kelet-
kezett, ami a teljes szilárd hulladék 3,8%-át teszi ki; az olaj 
többszörös használata során rákkeltő anyagok szabadulhat-
nak fel, ahelyett pedig, hogy leöntenénk a lefolyón, súlyosan 
szennyezve a vizet, érdemes elvinni gyűjtőállomásokhoz; ér-
demes tudni: a gyógyszerhulladékot a patikák kötelesek visz-
szavenni; a háztartási vegyszerek valójában annyira károsak, 
hogy csak védőruhában lehetne dolgozni velük; az elektro-
nikai eszközök élettartama egyre inkább csökken, mialatt az 
e-hulladékok tömege nő, a szeméthegyek pedig afrikai és 
ázsiai országokba kerülnek; környezetvédelmi szempontból 
a túlnépesedés jelenti az egyik legaktuálisabb problémát: 
még ma is vannak országok, ahol tiltott a fogamzásgátlás; 
például Afrikában volt olyan eset, hogy a férj nem engedte a 
feleségét fogamzásgátlót szedni, mert csak a betegek szed-
nek gyógyszert, és aki beteg, az nem tud dolgozni…

Alternatív programok: kincskereséstől 
a hagyományőrzésig
Mivel az OT nemcsak a szakmai kérdések megvitatásáról 

és az elszomorító adatokon való bánkódásról szól, hanem 
a feltöltődésről és a helyi jellegzetességek felfedezéséről is, 
a szervezők számos szabadidős tevékenységgel készültek. 
Néhány fiatal az idegenvezető szerepét magára öltve kisebb 
csoportokban vezette körbe az érdeklődőket, bemutatva a 
település legfontosabb látványosságait: a Tájházat, az Ady 
Endre-emlékszobát, a XIII. századi református műemlék-
templomot, valamint Ady Endre, Szent István és Gyarma-
thy Zsigmond emlékművét. A kíváncsibbak kipróbálhatták 
a kincskereső tanösvényt, amely során térkép segítségével 

kellett eljutniuk a falu különböző pontjain elhelyezett táb-
lákhoz, megfejtve a rejtvényeket. A civil expóként elnevezett 
vásáron néhány szervezet mellett helyi termelők kínálták 
portékájukat  Gazdálkodj felelősen!  társasjátéktól kezdve 
újrahasznosított anyagokból készült tárgyakon keresztül 
mézig és házi pálinkáig. Sőt, a bevállalósak kipróbálhatták a 
teremtésvédelmi szabaduló ládát is…

A legsikeresebb programpontnak mégis a nyitott porták 
kezdeményezés bizonyult, amely által a résztvevők bete-
kintést nyerhettek néhány népi, hagyományos foglalkozás 
rejtelmeibe. Ilyen volt a szőnyegszövés, varrás/hímzés, fa-
faragás és kenyérsütés. Sokan csak ámulni tudtak a hagyo-
mányos, fából készült esztovátán, és csodálkozva hallgatták, 
hogy a rongyszőnyeghez kézzel darabolják fel a szabályos 
szélességű, hosszú ruhacafatokat. Megtudták, hogy sokszor 
a vagdosás több időt és fáradtságot igényel, mint maga a 
szövés folyamata. A kemence mellett ülő várakozó tekinte-
tek között is volt néhány, amelyik még sosem látott hagyo-
mányos kenyérsütést, a frissen sülő kenyér illata pedig még 
több érdeklődőt vonzott be. Aztán kiderült, a varrás és a fa-
ragás nem is olyan egyszerű, mint amilyennek első látásra 
tűnik, ám ennek ellenére voltak olyanok, akik szívesen kézbe 
vették a tűt, vagy a kalapácsot és a vésőt.

A szombat esti néptáncos műsor méltó megkoronázása 
volt a rendezvénynek: miután a helyi Felszeg Gyöngye Nép-
tánccsoport három generációja is megmutatta tehetségét 
mezőségi és kalotaszegi táncokat ropva, az érdeklődők is 
elleshettek néhány alaplépést. Akinek nem volt elég e talpa-
lávaló, az a Mangalica koncerten folytathatta a szórakozást, 
bizonyítva a blues, rock és rock’ n’ roll iránti rajongását.

Ahhoz, hogy látható lenyomata is maradjon a találkozó-
nak, minden szervezet elültetette facsemetéjét a Kalota pa-
tak partjára, így minden évben visszatérhetnek látogatóba 
palántájuk növekedésének ellenőrzésére hivatkozva.

Akik nélkül nem ment volna
A helyi lakosok mellett számos társszervező segítette a 

helyi ökológiai egyesületet abban, hogy megvalósulhasson 
az idei OT. A záró plenáris ülésen a szakmai rész végeztével 
Péter György-Árpád főszervező, a Silvanus Ökológiai Egyesü-
let elnöke néhány mondatban próbálta kifejezni köszönetét 
és elégedettségét: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy közel 
száz szervezet képviseltette magát, és majdnem ötszáz résztve-
vő regisztrált. Arra is büszke vagyok, ahogyan kis közösségünk 
apraja-nagyja összefogott ahhoz, hogy megszervezzük, lebo-
nyolítsuk az OT-t.” Amint hangsúlyozta, egy hasonló rendez-
vény lebonyolításához komoly költségvetés szükséges, így 
az anyagi támogatások nélkül nehéz lett volna megvalósíta-
ni az Országos Találkozót. Fáradhatatlan munkájukért díszok-
levéllel fejezte ki köszönetét a helyi egyesület Farkas István-
nak és Gőz Brigittának, akik évek óta visszajárnak és besegí-
tenek az éves rendezvények lebonyolításában. Póka András 

A helyi önkéntesek csapata Ha zöld konferencia, akkor nem hiányozhatott a programból a faültetés
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ruhákat készíteni, ezzel is küzdve a multik térhódítása ellen. 
Két Sopronból érkező egyetemista lánynak főként a helyszín 
szolgált fő indokul a részvételre: jó volt látniuk a program és 
a környezet változatosságát, és élmény volt hozzájuk hason-
ló emberekkel együtt lenni. Mivel egyetemen őket főként az 
állami szervezetek felé irányítják, örülnek, hogy a rendezvény 
által betekintést nyerhettek a civil szféra működésébe is.

Sokan nem is tudtak egy bizonyos dolgot kiemelni, mert 
mindennel tökéletesen meg voltak elégedve, legyen szó a 
kulturális és szekcióprogramokról, a kirándulásokról, a szál-
lásról vagy az étkezésről. Nemtől és kortól függetlenül kül-
ső szemmel jó volt látni azt a hivatástudatot, amely minden 
résztvevő szemében felcsillant, hiszen számukra a környe-
zetvédelem inkább jelent elköteleződést, mintsem munkát.

Ha zöld konferencia, akkor nem hiányozhatott a prog-
ramból a faültetés

(Szabadság 2018 április 23.)

György polgármester is kifejezte köszönetét a szervezők és 
a résztvevők felé, kijelentése alapján pedig Kalotaszentkirály 
végleg felkerült a konferenciaturizmus térképére.

Különleges helyszín, páratlan vendégszeretet
Habár mindenkinek lehetősége lesz kérdőíven keresztül 

is visszajelezni a találkozón szerzett tapasztalatairól, a hazain-
dulás előtt még jutott idő egy gyors közvélemény-kutatásra 
is. Mint kiderült, a legtöbb résztvevő veteránnak számít egy 
ilyen rendezvényen, ennek ellenére mégis sikerült olyanokat 
kiszúrni a tömegből, akik először vettek részt OT-n. A Kárpátal-
járól érkező csapat egyik tagja tömören fogalmazta meg elé-
gedettségét: „fantasztikus felkészültség hasonló szellemiséggel 
párosulva. Őszintén erre is számítottam.” Egy fiatal pár szintén 
először vett részt OT-n; szerintük egy hasonló eseményen a 
civil szervezetek tartós kapcsolatokat tudnak kiépíteni, így 
az ismerkedés sokszor fontosabb a szakmai résznél. A lány 
varrónőnek tanul, és szeretne majd természetes anyagokból 

Zmeilor. Au vizitat atracțiile turistice din sat: biserica reforma-
tă, monument istoric, casa tradițională, camera memorială 
Ady Endre, monumentul Sf. Ştefan, Ady Endre şi Gyarmathy 
Zsigmond, totodată au participat la meşteşuguri tradiționa-
le: cusut, cioplit în lemn, copt pâine şi kürtös kalács în sat.

S-a organizat un târg cu produse tradiționale din locali-
tățile şi organizațiile participante şi un program cultural în 
cadrul căruia a dat spectacol formația Felszeg Gyöngye.

A fost un eveniment reuşit, datorită implicării a peste 50 
de voluntari tineri şi a tuturor locuitorilor din localitate.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Ecologică Silva-
nus şi Asociația Holocen din Miskolc şi finanțat de Consiliul 
Județean Cluj, Consiliul Local Sâncraiu şi fundații internațio-
nale de mediu.

Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat,

Péter György-Árpád
Președinte

Conferință internațională de mediu
În perioada 12–15 aprilie în Sâncraiu a fost organizată o 

Conferință internațională de mediu. La acest eveniment au 
participat aproape 500 de persoane, reprezentanți a peste 
100 de organizații neguvernamentale de mediu din Bazinul 
Dunării. 

În cele patru zile participanții au avut un program foarte 
diversificat, dar în primul rând s-a bazat pe discursuri şi dis-
cuții privind principalele probleme actuale de mediu globale 
şi mai restrâns în Bazinul Dunării. Principalele teme abordau: 
încălzirea globală a atmosferei, poluarea apelor în Bazinul 
Dunării, problema deşeurilor, colectarea selectivă a acestora.

Au avut loc excursii în zonă: Cascada Vălul Miresei din Ră-
chițele, Cluj-Napoca, bisericile reformate, monumente isto-
rice din Văleni, Mănăstireni, Izvoru Crişului, Huedin, Grădina 
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A Föld Világnapja 
és ökotábor

Idén februárban az V–VIII osztályos diákoknak esszépá-
lyázatot hírdettünk meg Áldás, vagy átok – a víz hatása 
életünkre címmel, melyre 3 fős csapatok jelentkezhettek, 
a helyi, bánffyhunyadi, körösfői, szilágylompérti valamint 
kunadacsi és zsámbóki iskolákból. 18 dolgozat érkezett, me-
lyekből 12-t díjaztunk.

Április 19–20-án került sor a Silvanus Ökológiai Egyesü-
let (SÖE) és a miskolci Holocén Természetvédelmi Egyesület 
(HTvE) a Föld Világnapja rendezvény megszervezésére a ka-
lotaszentkirályi Ady Endre Iskolában.

Csütörtök délután az iskola diákjai szemetet gyűjtöttek, 
ez által megtisztították falunk patakmedreit és utcáit.

Pénteken a jelenlegi környezeti problémákat ecsetelő 
előadásra került sor., majd elültetődőtt a már hagyományos-
sá vált Föld-napi fasor. A nyertes esszé pályázatok bemuta-
tása következett. A következő diákok dolgozatai kerültek 
díjazásra: LOVÁSZ ESZTER, BERDE MÁTÉ, PÉTER-JANI DEBÓ-
RA, KISPÁL NÓRA, GASCA FERENC, OKOS-RIGÓ ALÍZ, LUKÁCS 
ÁRON, LUKÁCS ESZTER, KIS-PÁL TAMÁS a kalotaszentkirályi 
Ady Endre Iskola,  FAZAKAS ANITA, VARGA M. ADRIENN, VAR-
GA SAROLTA a körösfői Kós Károly Iskola, HALASI BÁLINT, 
MAJZIK NIKOLETTA,  HRÁGYEL DÓRA, FARKAS AIDA, NÉMETH 
BRIGITTA, BECSJANSZKY SÁRA, MEZEI MELINDA, NYIKA-GÁS-
PÁR NORBERT, GÁSPÁR-NYIKA NOÉMI a zsámbóki Bajza Len-
ke Általános Iskola, HAJDÚ GRÉTA, NAGY VIVIEN, PILBAUER 
KRISZTINA a kunadacsi Ladánybene Általános Iskola, CSÓKA 
DÓRA, SZABÓ ÁKOS, GÁL ARNOLD a Szilágylompérti Ady 
Endre Iskola, MÁRTON MÁRIA, FERENCZ PÉTER, FÜLÖP MÁRK  
a bálványosváraljai Általános iskola, BÁLINT NIKOLETT, SZŐ-
KE ANTÓNIA, KELEMEN ZSÓFIA, BORBÉLY BETTINA, ILLÁNA 

DÁVID, KUDOR ALEXA  a bánffyhunyadi Vladeasa Szakíceum 
diákjai.

A rendezvényt a diákok jól megérdemelt díjazása zárta, 
az esszépályázatos nyeretesek ez év júliusában részt vehet-
nek egy ingyenes ökotáborban. 

2018. július 23-dika és 27-dike között ismét benépesült 
a magyarókereki iskolakert. Ezúttal XVI. alkalommal került 
sor a kalotaszentkirályi Silvanus Ökológiai Egyesület és 
a miskolci Holocén Természetvédelmi Egyesület közös 
szervezésében az ökotáborra, melyen  kalotaszegi, szilágy-
sági, mezőségi és magyarországi általános iskolások ismer-
kedtek a természettel és annak védelmével. A résztvevő 50 
diák a kalotaszenkirályi és szilágylompérti Ady Endre Iskola, 
a körösfői Kós Károly Iskola, a bánffyhunyadi Vlădeasa Szak-
líceum, a bálványosváraljai Általános Iskola tanulói, valamint 
zsámbóki és kunadacsi diákok. A változatos programot az 
Ady Endre Iskola pedagógusai és a fent nevezett egyesületek 
önkéntesei (volt táborozók) biztosították.

Hétfőn az ismerkedést és a csoportformálst célzó te-
vékenységeket Péter Mónika-Mária tanárnő irányította. 
Kedden délelőtt Okos-Rigó Dénes tanárúr vezetésével ki-
ránduláson vettek részt a Hármas-kősziklán és Kőhegy-ta-
vaknál, délután pedig Okos-Rigó Hajnal és Török Tímea bio-
lógia tanárnők vezetésével megfestették a tábor zászlaját 
és biológiai jellegű tevékenységeken (gombafelismerés) 
vettek részt. Szerdán a mézgedi Czárán Gyula cseppkőbar-
lang csodálatos képződményeit tekinthették meg Péter 
György-Árpád földrajztanár vezetésével. Csütörtökön dé-
lelőtt Okos-Rigó Dénes fizika tanár vezetésével ügyességi 
versenyeken vettek részt, az általuk készített hajócskákat 
eregettek a Kalota-patak vizén és annak medrében sétál-
tak az épülő gáttól a faluig, Péter Mónika-Mária tanárnővel 
megtekintették a kalotaszentkirályi műemlék református 
templomot, majd délután egy tájékozódási verseny kereté-
ben bizonyíthatták a heti ismereteket és a tábortűz fokozta 
a heti hangulatot. Péntek délelőtt a díjkiosztást a táborzá-
rás és a krokodilkönnyes búcsú követte.

A közös étkezések, gyalogtúrák és tábortűz során a tanu-
lók szociális érzékenysége, társaikkal szembeni felelős maga-
tartása fejlődött. A szolgálatosság, az ételkészítés, a beszél-
getések mind maradandó élményt jelentettek diákoknak, 
tanároknak egyaránt. 

A két rendezvényt a fent nevezett egyesületek szervez-
ték, a helyi Ady Endre Iskola, a Kartonpack KFT, az Alfa Kalota 
KFT, a Kolozs Megyei Tanács és a kalotaszentkirályi Polgár-
mesteri Hivatal támogatta.

Péter György-Árpád,
egyesületi elnök
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Ziua Mondială a Pământului şi 
tabăra ecologică

În luna februarie a acestui an am lansat un concurs de 
eseuri pentru elevii din clasele V–VIII (echipe de câte 3 elevi) 
din şcolile Sâncraiu, Huedin, Izvoru Crişului, Unguraş, Lom-
pirt, Kunadacs şi Zsámbók (ambele din Unbgaria), cu titlul 
Influențele apelor în viață.

În 19–20 aprilie s-a organizat „Ziua Mondială a Pămân-
tului”de Asociaţia Ecologică „Silvanus” (AES) şi Asociaţia 
Ecologică „Holocén” (AEH). 

A 16-a ediţie s-a deschis joi după-masa cu o activitate de  
colectare a deşeurilor, astfel s-au curăţat văile şi străzile sa-
tului. 

Vineri a avut loc o lecție deschisă şi au urmat discursuri pe 
teme ecologice, s-au plantat arbori. 

La concursuri de eseu s-au înscris 18 echipe cu atâtea 
lucrări, din care au fost premiate 12 câştigătoare dintre cele 
prezentate. Elevii echipelor câştigătoare sunt următoarele 
LOVÁSZ ESZTER, BERDE MÁTÉ, PÉTER-JANI DEBÓRA, KISPÁL 
NÓRA, GASCA FERENC, OKOS-RIGÓ ALÍZ, LUKÁCS ÁRON, LU-
KÁCS ESZTER, KIS-PÁL TAMÁS din Şcoala Gimnazială Ady En-
dre Sâncraiu,  FAZAKAS ANITA, VARGA M. ADRIENN, VARGA 
SAROLTA din Şcoala Gimnazială Kós Károly Izvoru Crişului, 
HALASI BÁLINT, MAJZIK NIKOLETTA,  HRÁGYEL DÓRA, FAR-
KAS AIDA, NÉMETH BRIGITTA, BECSJANSZKY SÁRA, MEZEI 
MELINDA, NYIKA-GÁSPÁR NORBERT, GÁSPÁR-NYIKA NOÉMI 
din Şcoala Bajza Lenke Zsámbók, HAJDÚ GRÉTA, NAGY VI-
VIEN, PILBAUER KRISZTINA din Şcoala Ladánybene Kuna-
dacs, CSÓKA DÓRA, SZABÓ ÁKOS, GÁL ARNOLD din Şcoala 
Gimnazială Ady Endre Lompirt, MÁRTON MÁRIA, FERENCZ 
PÉTER, FÜLÖP MÁRK  din Şcoala Gimnazială Unguraş, BÁLINT 
NIKOLETT, SZŐKE ANTÓNIA, KELEMEN ZSÓFIA, BORBÉLY BE-
TTINA, ILLÁNA DÁVID, KUDOR ALEXA  din Liceul Tehnologic 
Vlădeasa Huedin.  Evenimentul s-a încheiat cu premierea ele-

vilor câştigătoare la concursuri.
Între 23–27 iulie 2018 s-a desfăşurat tabăra ecologică în 

grădina şcolii din Alunişu la care au participat pe lângă elevii 
din zona Călata şi elevi din Ungaria. Cei 50 de elevi au venit 
din Şcoala Generală Unguraş, Şcoala „Ady Endre” Sâncraiu, 
Şcoala „Kós Károly” Izvoru Crişului, Liceul Tehnologic Vlădea-
sa Huedin, Şcoala „Ady Endre” Lompirt, Şcoala „Bajza Lenke” 
din Zsámbók şi Şcoala Ladánybene din Kunadacs (Ungaria). 
Desfăşurarea taberei s-a realizat prin munca pedagogilor 
şcolilor amintite şi voluntarii asociaţiilor.  

Luni d-na profesor Péter Mónika-Mária a realizat progra-
mul, având scopul de a face cunoştinţă, de a stabili regulile 
taberei. Marţi  cu d-ul profesor Okos-Rigó Dénes elevii au 
participat la o excursie pe Muntele Horaiţa, însuşind cu-
noştinţe de botanică, zoologie, iar după-masă împreună cu 
doamnele profesoare Okos-Rigó Hajnal şi Török Tímea s-a 
vopsit drapelul taberei şi au participat la activități pe teme 
biologice. Miercuri a avut loc o excursie la Peştera Meziad sub 
îndrumarea d-lui profesor de geografie, Péter György-Árpád 
acumulând cunoştinţe de speologie, petrografie, geologie şi 
relief. Joi cu d-na profesoară Péter Mónika-Mária au vizitat 
biserica reformată din Sâncraiu, cu d-ul profesor Okos-Rigó 
Dénes au lansat vaporaşe pa Valea Călata şi au participat la 
jocuri pe teme ecologice, iar după-masă au participat la un 
concurs de orientare. Seara s-a aprins focul taberei. Vineri 
după premiere, a avut loc închiderea taberei şi ne-am luat 
rămas bun.

Pregătirea hranei, serviciul de zi, jocurile, discuţiile au lă-
sat amintiri deosebite atât în rândul elevilor cât şi în rândul 
profesorilor.

Asociaţiile de mai sus au organizat, iar Şcoala Gimnazială 
„Ady Endre” Sâncraiu, S.C. Kartonpack S.R.L., S.C. Alfa Kalota 
S.R.L., Consiliul Judeţean Cluj şi  Consiliului Local Sâncraiu au 
sprijinit activităţile.

Péter György-Árpád 
președinte
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Veszélyes műanyagot égetni
A legutóbbi tanácsülésen Kalotaszentkirály egyik taná-

csosa tette szóvá, hogy lépni kellene a műanyagok háztar-
tásokban történő égetése ellen, hisz gyakran fojtogató a 
kéményekből kiömlő füst, melynek kellemetlen szaga arról 
árulkodik, hogy műanyagot is égetnek. Ezt a tényt többen 
is beismerték, amikor arra kértük a lakosokat, személyesen 
felkeresve őket otthonaikban, hogy az arra kijelölt konténe-
rekbe vigyék az összetaposott pillepalackokat. A szelektalok.
hu internetes honlapról vett információk közreadásával a 
műanyagégetés veszélyeire kívánjuk felhívni a község lakó-
inak a figyelmét.  

A műanyaghulladékok égetése közvetlen és közvetett 
módon is veszélyes az egészségre. A levegőbe kerülő toxi-
kus részecskék éveken keresztül mérgezik a tágabb és szű-
kebb környezetünket, a kertjeinket, melyben a zöldségeket 
és gyümölcsöket termesztjük. Sokan kályhában és kazánban 
égetik el a műanyag hulladékokat, hiszen – vélhetően ezt 
gondolják – kőolaj származékból vannak, van fűtőértékük. 
Vagy talán lustaságból nem viszik el a szelektív-hulladéktá-
rolókba. A vegyes-tüzelésű kályhákból kikerülő toxikus füst 
nemcsak a kéményen keresztül távozhat, hanem a tökéletlen 
égés következtében a lakótérbe kerülve, az ott lakókat köz-
vetlenül mérgezik.

A műanyagok, mint például a PVC, a polisztirol, a polie-
tilén (műanyag palackok, csomagoló anyagok, háztartási 
és ipari műanyag termékek, kábelek stb.), valamint a gumi-
termékek égetésekor szén-monoxid és dioxinok kerülnek a 
levegőbe. Míg a szénmonoxid-mérgezésekről egyre többet 

hallhatunk (a tünetei: émelygés, fejfájás, végtag gyengeség, 
izomfájdalom, ájulás, halál), a dioxinok toxikus hatásai nem 
ennyire közismertek. A dioxin mérgező szerves vegyület, 
melynek belélegzése a következő betegségeket okozhatja: 
különböző allergiák, bőrirritáció, a légzőszervek irritációja, 
rák, idegrendszeri zavarok és következményei, az immun-
rendszer zavarai, mandulák krónikus duzzanata, a hormon-
háztartás zavarai, meddőség, impotencia, fejlődési rendelle-
nességek, magzati károsodás, veleszületett szívproblémák, 
halva születés, fejfájás, vérsejtek károsodása, máj- és vese ká-
rosodás, légzési elégtelenség, asztma, tüdőgyulladás, tüdő-
vizenyő, és hosszabb távon belégzése halálos is lehet. 

Mit tehetünk?
1. Ne vásároljunk műanyag csomagolással ellátott ter-

mékeket, helyette vegyünk visszaváltható csomagolá-
sú, vagy nagy kiszerelésben kapható árut. Ezzel meg-
előzzük a műanyaghulladék keletkezését.

2. Igyekezzünk a műanyag csomagolást kreatívan fel-
használni a háztartásban, így sem keletkezik belőle 
hulladék. 

3. Ne égessük el a műanyagot! Figyelmeztessük szomszé-
dainkat, ismerőseinket a műanyagégetés veszélyeire!

4. Ha kidobjuk, akkor mindenképpen a szelektív hulla-
dékgyűjtőbe tegyük – ezzel biztosíthatjuk, hogy a hul-
ladék nem a lerakóba kerül, hanem másodnyersanyag-
ként hasznosul (energiát és nyersanyagot spórolunk, 
ezáltal is csökkentjük a környezeti terhelést).

Köszönjük, hogy mindannyiunk egészsége érdekében 
nem dobja tűzre a műanyagot.

Péter Mónika-Mária

Kirándulás fiatal önkénteseinkkel
Idén településünkön két fontos rendezvényre került sor, 

április 12–15. között a XXVIII. Környezet- és Természetvédő 
Civil Szervezetek Országos Találkozójára, majd augusztus 
10–12. között a XXII. Sznetkirály Szövetség Találkozájára. 

Az eseményeken közel 500–500 résztvevő volt a Kár-
pát-medencéből. 

A két találkozó szervezése és lebonyolítása komoly ösz-
szefogást és munkát igényelt, és sikeresen lezajlottak. Ennek 
érdekében közösségünk apraja-nagyja összefogott és dolgo-
zott, melyért ezúton is köszönetet mondok.

Megszólításunkra több, mint 50 fiatal önkéntes jelentke-
zett és tevékenykedett, tökéletesen megoldva feladatukat. 
Vigaszdíjként egy két napos kirándulást szerveztünk, szep-
tember 7–8-án, melyen 34-en vettek részt. 

Ezen a kiránduláson megtekintettük Nagybányát és az 
ottani Ásvány- és Kőzettani Múzeumot, a szaploncai vídám-
temetőt, a máramarosszigeti Börtönmúzeumot, a barcánfal-
vi kolostort, valamint a Radnai-havasokban lévő gyönyörű 
Lóhavasi-vízesést. 

Egy jól sikerült és élménydús kirándulásban volt részünk. 
Még egyszre köszönet a munkáért és természtesen a jö-

vőben is számítunk rátok!
Péter György-Árpád

egyesületi elnök

Excursie cu tinerii voluntari
În acest an în Sâncraiu au avut loc două mari evenimente, 

în aprilie Conferința internațională de mediu, iar în august În-
tâlnirea localităților care poartă numele Sf. Ştefan. La fiecare 
au participat aproape 500 de persoane din Bazinul Carpatic. 

Pentru buna desfăşurare a fost nevoie de munca tuturor 
cetățenilor localității, în deosebi au contribuit la desfăşurarea 
evenimentelor peste 50 de tineri voluntari. Ca răsplată în 7–8 
septembrie s-a organizat o excursie în Maramureş, la care au 
participat 34 de tineri. În cadrul excursiei am vizitat munici-
piul Baia Mare şi Muzeul de Mineralogie, cimitirul vesel din 
Săpânța, Muzeul Memorial din Sighetu Marmației, Mănăsti-
rea Bârsana şi Cascada Cailor din Munții-Rodnei.

A fost o excursie reuşită cu multe satisfacții.
Mulțumiri pentru munca şi efortul depus în cadrul orga-

nizării şi desfăşurării evenimentelor.
Péter György-Árpád
președintele asociației
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Kalotaszeg-kupa – Háromból semmi
Megint öregebbek lettünk egy évvel, ami azt is jelenti, 

hogy ismét véget ért egy szezon a Kalotaszeg-kupában. Egy-
re nehezebb helyzetben vagyunk, apad a csapatok száma, a 
11 játékos pályára küldése sokszor még a nagyobb telepü-
léseknek is gondot okoz, nehéz bírókat találni, tehát igazi 
kihívás megszervezni és lebonyolítanni a mérkőzéseket. 
Még egyszer sikerült. A 2017–2018-as szezon csoportkörét a 
harmadik helyen fejeztük be, így a döntőbe jutásért az első 
alkalommal elődöntőbe kerülő Szucság csapatával kerül-
tünk össze, aki két héttel korábban legyőzött hazai pályán. 
Tanultunk a hibáinkból, és semmit nem bízva a véletlenre, 
7–0 arányban megnyertük az első mérkőzést, a visszavágót 
pedig 5–2-re, így 12–2-es összesítéssel kerültünk a döntőbe. 
A bánffyhunyadi pályán lejátszott döntőben, akárcsak a két 
korábbi esztendőben, ismét Magyarnagykapus volt az ellen-
fél, aki kettős győzelemmel és 9–1- es összesítéssel került a 
döntőbe Mákófalva ellenében. Reménykedtünk, hogy a két 
elveszített döntő után végre sikerül megnyerni a döntőt, de 
az első tíz percben bekapott 3 gól hamar eldöntötte a mérkő-
zés kimenetelét, melyet végül 5–1 arányban elvesztettünk. A 
bronzérmet Szucság csapata nyerte, legyőzve 2–1-re Mákó-
falva csapatát. A bajnokság legjobb mezőnyjátékosának a 
csapatunkat erősítő Varga József-Rolandot választották. Az 
elmúlt 3 év azt bizonyítja, hogy Magyarnagykapus és Kalota-
szentkirály csapata kiemelkedik a mezőnyből, de azt is, hogy 
Kapusnak nagyon stabil, jó csapata van, melyet nagyon ne-
héz megverni. Marad a remény, hogy talán 2018-ban...

Szeptember közepén, 6 csapat részvételével elkezdődött 
a Kalotaszeg-kupa 2018–2019-es idénye. A lejátszott 5 mér-
kőzésből 3 győzelem és 2 döntetlen a mérleg, a megszerzett 
11 ponttal a második helyen állunk a táblázaton az ugyan-
csak 11 pontos Magyarnagykapus után.

Itt szeretném megköszönni a helybeli és idengenből ér-
kező játékosoknak az áldozatvállalását, hogy el tudunk in-
dulni a bajnokságban, a támogatóknak, a szurkolóknak és a 
buszsofőröknek pedig külön köszönet, hogy jóban-rosszban 
melletünk voltak. Végül, de nem utolsó sorban kívánok ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerek-
ben gazdag boldog új évet a község minden lakójának.

Péter-Szabó István

Cupa Călata – zero din trei
S-a terminat încă un an, deşi s-a terminat ediţia 2017–

2018 a Cupei Călata. Organizarea este din ce în ce mai greu, 
localitățile nu pot alinia o echipă, nu sunt arbitri. Echipa 
noastră a terminat faza grupelor pe locul III, ca urmare în se-
mifinale am jucat cu Suceagu, echipa care în urmă cu două 
săptămăni ne-a bătut cu scorul de 3–2. Am învățat din greşe-
lile anterioare, şi după un meci perfect am căştigat cu scorul 
de 7–0 acasă şi 5–2 în deplasare. În cealaltă semifinală echipa 
din localitatea Căpuşu Mare a trecut de echipa din localitatea 
Macău, căştigând ambele meciuri cu scorul de 1–0 respectiv 
8–1. După două finale pierdută în fața Căpuşului Mare, am 
avut aşteptări mari pentru a lua revanşă, dar echipa expe-
rimentată a Căpuşului ne-a risipit speranțele foarte repede 
marcând 3 goluri în primele 10 minute. Meciul s-a terminat 
cu scorul de 5–1 pentru adversarii noştri. Locul trei a obţi-
nut echipa din Suceagu, învingând Macău cu scorul de 2–1. 
Cel mai bun jucător a campionatului a fost desemnat Varga 
 Jozsef-Roland din echipa noastră. În ultimii trei ani s-a con-
cretizat faptul că echipele din Căpuşu Mare şi Sâncraiu sunt  
peste ceilalți echipe, iar Căpuşu este o forță şi este foarte 
greu de bătut. 

În mijlocul lunii septembrie a început  ediţia 2018–2019 a 
Cupei Călata cu participarea a 6 echipe. Rezultatele obţinute: 
3 meciuri căştigate, 2 remiză. Cu cele 11 puncte acumulate 
suntem pe locul 2.

Cu această ocazie vreau să le mulțumesc jucătorilor din 
localitate şi cei veniți din altă localități pentru spijinul acordat 
de a participa în această competiție, iar sponsorilor, supor-
terilor şi şoferilor pentru susținerea echipei. Doresc Crăciun 
Binecuvântat şi un An Nou Fericit tuturor celor din comună.

Péter-Szabó István

Békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet!

Crăciun Binecuvântat și un An Nou Fericit!
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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

� VICCEK � BANCURI � VICCEK � BANCURI � VICCEK � BANCURI �
Két barát beszélget:
– Képzeld, az éjjel a te anyósoddal 

álmodtam.
– És mit mondott?
– Semmit.
– Akkor az nem ő volt.

�
A tanár matematikaórán megkérdi 

az osztálytól:
– Ki tudná megmondani, hogy ha 

péntek reggel a buszról leszáll az utasok 
5/9-ed része, akkor hány éves vagyok én?

Józsika jelentkezik:
– Tanár bácsi kérem, pontosan negy-

venkettő.
– Hogyan számoltad ki Józsika?
– Hát van egy fivérem, huszonegy 

éves és fele ennyire hülye.

Vine Moş Crăciun la copiii somalezi. 
Toți erau slabi de le ieşeau oasele prin 
piele.

– Dar voi de ce sunteti aşa de slabi? 
intreabă Moş Crăciun.

– Ştii, Moş Crăciun, zice un copil, noi 
nu prea mâncăm.

– Ei, se supără Moş Crăciun, dacă nu 
mâncați, nici jucării nu primiți.

Barmanul:
– Soția dumneavoastră e superbă … 

ce doriți de băut?
– Dă-mi exact ce-ai băut şi tu!

�

– Mami! Tata iar s-a imbătat!
– De unde țtii?
– Bărbiereşte oglinda din baie.

Halász istván

Verses ima adventre
Koszorútól szebb asztalunk. 
Jézus Krisztus, Téged várunk! 
Jézusunk, Te vagy a mi reménységünk! 
Kérünk Téged, gondjainkban segíts nékünk!

Kis Jézuskánk! Alig várunk! 
Legyél Te a bölcs királyunk! 
Életeddel példát Te adsz. 
Szívünkben örökre maradsz!

Gyertyák gyúlnak koszorúnkon. 
Várunk Téged, várunk nagyon! 
Szívünkbe öröm költözik. 
Jézus végre megszületik!

Talán végre béke lesz a világon, 
és felhőtlen boldogság minden arcon. 
Minden ember ezt kívánja, 
és béke a szívük vágya!

Răsună peste tot cântări
Rasună peste tot cântări, e bucurie, 
Căci s-a născut Isus, Mesia pe pământ, 
El a venit de sus, din cer, din măreţie, 
E Fiu de Dumnezeu, Isus, Pruncul prea sfânt.

E mare sărbătoare, întreg pământul cântă, 
Se aud cântări în zare ce laudă pe Isus, 
Cerul întreg răsună şi toată oastea sfântă, 
Înalţă imnuri sfinte, se bucură nespus.

Isus Hristos, Mesia, veni în astă lume, 
Să aducă bucurie şi pace pe pământ, 
Lui să-i cântăm, lăudând al Său sfânt Nume, 
El este Domnul slavei, e Dumnezeul sfânt.

Bine-ai venit Isuse, îţi spunem toţi cântând, 
Ai lăsat cerul Tău şi slava minunată, 
Ai coborât la noi, bucurie aducând, 
Noi nu Te părăsim Isuse niciodată.

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


