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2005 májusában az Európai Bizottság romániai 
küldöttsége meghirdette Romániai falu, európai falu 
címû versenyét, pályázatát. A versenyzés legfontosabb 
kritériuma a faluközösség által megvalüsított fejlesztések 
a 2000 – 2005 idõszakban. 

A kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal is 
benevezett erre a versenyre és benyújtotta pályázatát a 
cím elnyerésére.

Egy szakmai bizottság tanulmányozta és kiértékelte a 
bekü ldöt t  pá lyamunkákat ,  melyet  követõen 
Kalotaszentkirály-Zentelke elnyerte az „Európai falu” 
címet.

Megemlítendõ, hogy az egész országból csak húsz 
falu kaphatta e kitüntetõ elismerést (Kolozs megyébõl két 
falu: Tordaszentmihály és Kalotaszentkirály-Zentelke).

A cím elnyerése által a Román Televizió egyik stábja 
falunkban járt és egy riportfilmet készített, melyet 
szeptember második felében vetítenek.

2005. augusztus 27-én Jonathan Scheele, az 
Európai Bizottság romániai biztosa, falunkban 
látogatott, kifejezte elismerését, majd átadta a címmel 
járó és azt jelképezõ táblát, melyet a közeljövõben 
elhelyezünk a falu bejáratához.

În luna mai 2005 Delegatia Comisiei Europene în 
România a organizat concursul „Satul românesc, sat 
european”. Concursul s-a referit în principal la actiuni 
comunitare, desfasurate în perioada 2000 – 2005, care 
sa demonstreze implicarea locuitorilor satului sau 
comunei în rezolvarea unei probleme a localitatii lor.

Primaria Comunei Sâncraiu s-a înscris la acest 
concurs, prin trimiterea proiectului, care relata realizarile 
comunitatii din ultimii cinci ani.

Un juriu format de specialisti din domeniul dezvoltarii 
comunitare rurale a evaluat si selectat actiunile înscrise în 
concurs, astfel Sâncraiu a câstigat titlul de „Sat 
european”. Concursul s-a desfasurat la nivel national si 
s-au stabilit 20 de sate câstigatoare din România (doua 
în judetul Cluj – Sâncraiu si Mihai Viteazu)

În urma câstigarii titlului, pe baza concursului o echipa 
de filmare de la Televiziunea Româna a realizat un 
reportaj de televiziune despre sat, care va fi difuzat pe 
TVR 1 în a doua jumatate a lunii septembrie. 

În data de 27 august 2005 Dl Jonathan Scheele, 
seful Delegatiei Comisiei Europene în România, a 
vizitat satul nostru si a înmânat indicatorul „Sat european” 
care urmeaza a fi instalat la intrarea în sat.

Consideram ca toate realizarile (curatenie în comuna, 
pe pasuni, de-a lungul vailor cursurilor apelor, colectarea 
deseurilor menajere, dezvoltarea agroturismului, 
înfrumusetirea comunei, organizarea diferitelor 
manifestati: Ziua Pamântului, Zilele „Ady Endre”, Tabara 
de creatie, Tabara ecologica etc.) sunt actvitati ale întregii 
comunitati.

Tin sa Va multumim din partea Primariei si a Consiliului 
Local al Comunei Sâncraiu tuturor cetatenilor comunei, 
atitudinea si actvitatea în vederea dezvoltarii comunitatii 
noastre. Dorim si în viitor o colaborare cât mai strânsa si 
eficienta pentru dezvoltarea comunei, pentru ridicarea 
nivelelui de trai si pentru a trai într-un mediu ambiant, 
sanatos.

Péter György-Árpád
viceprimar
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Egy szakmai bizottság tanulmányozta és 
kiértékelte a beküldött pályamunkákat, melyet 
követoen Kalotaszentkirály-Zentelke elnyerte az 
„Európai falu” címet.

Un juriu format de specialişti din domeniul 
dezvoltării comunitare rurale a evaluat şi selectat 
acţiunile înscrise în concurs, astfel Sâncraiu a 
câştigat titlul de „Sat european”.

Kalotaszentkirály-Zentelke –
Európai falu

Satul Sâncraiu – 
Sat european
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Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi idoszak megvalósításai 
(a falu tisztasága, a legelok tisztítása, a patakok 
medreinek tisztítása, a hulladék összegyujtése, a 
faluturizmus fejlodése, különbözo rendezvények 
szervezése és lebonyolítása: Föld-nap, Ady-napok, Öko-
tábor, Alkotó-tábor stb) a közösség minden tagjának a 
munkája és megvalósítása.

A helyi Polgármesteri Hivatal és a helyi Önkormányzat 
nevében ez úton szeretném megköszönni közösségünk 
minden tagjának a hozzáállását és munkáját a település 
fejlesztéséért. Reméljük a jövoben is az összhang, az 
együttmuködés által fejlodik közösségünk egy magasabb 
életszínvonal, az egészségesebb környezet elérése 
érdekében.

Péter György-Árpád
alpolgármester

ANUNŢURI
IMPORTANTE

Câteva măsuri şi recomandări importante pentru 
cetăţenii comunei:

Conform Legii protecţiei mediului cu nr. 137/1995 
este strict interzisă incendierea resturilor vegetale, 
mirişti, paie.

Toţi producătorii agricoli, care culttivă grâu în 
această toamnă pot solicita cupoane valorice de 175 
RON (1.750.000 ROL)/ha, pentru cumpărarea de 
seminţe de grâu. Cererile se depun la centrul agricol 
Sâncraiu în fiecare zi de luni, marţi şi joi între orele 8-14. 
Acte necesare: actul de identitate şi titlu de proprietate. 
Termenul limită de depunere a cererilor este 31 
octombrie 2005.

Conform Legii cu nr. 247/2005 se pot depune cereri 
la sediul Primăriei Sâncraiu, pentru retrocedarea 
terenurilor agricole şi forestiere nesolicitate până 
în prezent, pe baza legilor de fond funciar în vigoare. 
Pentru informaţii suplimentare rugăm să Vă adresaţi la 
camera agricolă Sâncraiu. Termenul limită de 
depunere a cererilor este 22 septembrie 2005.

Să încercăm să păstrăm moştenirea pentru care 
strămoşii au lucrat o viaţă întreagă. Totul numai odată 
se poate vinde.

Totuşi dacă cineva ar vinde teren extravilan, Vă 
rugăm să contactaţi personalul camerei agricole a 
Primăriei Comunei Sâncraiu. (Consiliul Local studiază 
posibilităţile de cumpărare a acestor terenuri).

CONSILIUL LOCAL

FONTOS
TUDNIVALÓK

A község lakosait érintő fontos tudnivalók:

A 137/1995-ös Környezetvédelmi tőrvény 
értelmében, tilos tűzet gyújtani a tarlókon, elégetni 
a szalmát, nővényi hulladékot.

Azok a mezőgazdasági termelők, akik őszi búzát 
akarnak vetni, igényelhetnek értékjegyeket, 
hektáronként 175 új lej (1.750.000 régi lej) értékben, 
amire búza vetőmagot lehet vásárolni. A kérvényeket a 
mezőgazdasági irodában lehet letenni, hétfő, kedd és 
csütörtöki napokon, 8-14 óra között. Szükséges iratok: 
személyazonossági igazolvány és tulajdonjogi 
értéklap. A kérvények leadási határideje 2005 
október 31.

A 247/2005-ös törvény alapján lehetőség nyílik 
azon  mezőgazdasági  és erdő terü le - tek  
visszaigénylésére, amelyeket még nem szolgáltattak 
vissza az érvényben lévő ren-delkezések alapján. 
Bővebb felvilágosításért forduljanak a mezőgazdasági 
iroda alkalmazottaihoz. A kérvények leadási 
határideje 2005 szeptember 22.

Lehetőleg próbáljuk megtartani mindazt az 
örökséget, melyért elődeink egy életen keresztül 
dolgoztak. Bármit csak egyszer lehet eladni.

Ha mégis valaki földterületet szeretne eladni, meg-
kérjük jelezze a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági 
irodájában (a Helyi Tanács is tanulmányozza a 
földterületek felvásárlási lehetőségeit).

A HELYI TANÁCS

!



MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ 
PÁLYÁZATOK 

 A 2005 májusában megszervezett közösségi fórumot 
követoen, 7 pályázatot nyújtottunk be  támogatásra a 
kolozsvári „Transilvania” Öko Klubhoz. A pályázatok 
elbírálása után, három pályázat nyert támogatást a 
Charles Mott Fundation-tól, a kolozsvári Transilvania 
Öko Klub által, melyek a következok:

Turisztikai utcanévtáblák: a faluban faragott, 
turisztikai táblákat helyezünk el, melyekre utcák, 
intézmények és turisztikai látványosságok nevei kerülnek.

Tiszta tavak és források: a Ko-hegy tavaknál 
hulladékgyujtot, tuzhelyeket, padokat, asztalokat 
helyezünk el, valamint megtisztítjuk a környék forrásait.

Szelektív hulladékgyujtés: községünk utcáira 
hulladékgyujtoket helyezünk el, melyekbe a hulladékot 
válogatva, szelektíven kell elhelyezni (külön muanyag és 
külön fémdobozok).

A kalotaszentkirályi Silvanus Ökológiai Egyesület 
pályázatot nyújtott be Kyle Kenyon és Sarah Laswell 
(Béke Hadtest – AEÁ) segítségével a Small Project 
Assistance (SPA)-hez, mely által felújítjuk a Bánffy-ház 
tetozetét és a házban egy falumúzeumot rendezünk be. E 
pályázat keretében a turizmust népszerusíto ki-
adványokra, turistaútvonalak festésére, a turista 
vendégfogadókat is jelölo falutérkép elhelye-zésére (a 
falu központjában) is lehetoség nyílik.

A falusi turizmus fejlesztésére és a környezet 
védelmére, megorzésére  írták ki e pályázatokat, ezért az 
elnyert összegek célirányosak, és csak az említett 
megvalósításokra lehet fordítani.

Kérjük az Önök támogatását is a pályázatok 
megvalósítása érdekében!

Péter György-Árpád
alpolgármester

PROIECTE ÎN DERULARE

În urma forumului comunitar organizat în luna mai în 
Sâncariu, s-au depus 7 proiecte pentru finantare la Clubul 
Ecologic „Transilvania”. În urma selectiei s-au selectat 
trei proiecte, considerate eligibile si finantate de Charles 
Mott Fundation (SUA) prin Clubul Ecologic 
„Transilvania”. Aceste trei proiecte sunt urmatoarele:

INDICATOARE TURISTICE STRADALE: - vor fi achi-
zitionate si amenajate indicatoare turistice stradale, cu 
denumirea strazilor, institutiilor si a obiectivelor turistice.

LACURI SI IZVOARE CURATE: zona lacurilor de la 
poalel muntelui Horaita va fi amenajata, achizitionând 
banci, mese, locuri de foc si pube pentru deseuri, precum 
si curatirea izvoarelor din jur.

COLECTARE SELECTIVA: se vor achizitiona si 
amenaja pubele stradale pentru colectarea selectiva a 
deseurilor (PET si conserve etc.)

Asociatia Ecologica „Silvanus” împreuna cu Kyle 
Kenyon si Sarah Laswell (Corpul Pacii - SUA) au 
depus un proiect la Small Project Assistance (SPA) - 
SUA, în cadrul caruia se realizeaza repararea acoperisu-
lui si amenajarea unui muzeu la Casa „Banffy”, marcarea 
traseelor turistice pe raza comunei, afisarea unei harti cu 
pensiunile agroturistice în centrul satului si editarea 
pliantelor cu traseele turistice si pensiunile agroturistice.

Cele doua finantatori sprijina activitatile în vederea 
dezvoltarii turismului rural si îmbunatatirea mediului 
înconjurator. Sumele obtinute sunt directionate în acest 
sens si pot fi cheltuite numai pentru realizarile celor 
amintite.

Va cerem si sprijinul Dumneavoastra în realizarea 
proiectelor!

Péter György-Árpád
viceprimar

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în perioada
martie – august 2005

HOTĂRÂRE nr.6  cu privire la aprobare a programului de măsuri a gospodărârii localităţilor în anul 2005
HOTĂRÂRE nr.7  privind păşunatul în 2005
HOTĂRÂRE nr.8 privind acordarea tritlului de Cetăţean de Onoare d-lui Török János
HOTĂRÂRE nr.9 cu privire la modul de folosire a sumelor încasate din activităţi autofinanţate
HOTĂRÂRE nr.10 cu privire la solicitarea Asociaţiei Culturale „Ionaşcu Art
HOTĂRÂRE nr.11  cu privire la construirea unei săli de sport cu program guvernamental.
HOTĂRÂRE nr.12  privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2006
HOTĂRÂRE nr.13  cu privire la execuţia bugetară la 31 martie 2005
HOTĂRÂRE nr.14 privind rectificarea bugetului local
HOTĂRÂRE nr.15 cu privire la vânzări stradale
HOTĂRÂRE nr.16 privind programul  de funcţionare a unităţilor de alimentaţie din comuna Sâncraiu
HOTĂRÂRE nr.17 privind aprobarea preţului de vânzare a materialului lemnos din trupul Dealul Botii - Pleşa 

99, 100, şi 101
HOTĂRÂRE nr.18 privind construirea cantinei pentru  internatul Şcolii “Ady Endre” Sâncraiu
HOTĂRÂRE nr.19 privind rectificarea bugetului local
HOTĂRÂRE nr.20 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2006
HOTĂRÂRE nr.21 cu privire la execuţia bugetară la 30 iunie 2005
HOTĂRÂRE nr.22 privind transmiterea în folosinţă gratuită  Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA a terenului 

în suprafaţă de 1000 mp, pe durata construirii obiectivului „Sala de sport”
HOTĂRÂRE nr.23 cu privire la modul de folosire s unor sume încasate din activităţi autofinanţate

Conţinutul acestor hotărâri pot fi studiate la afişierul primăriei.
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Szeretjük és óvjuk a természetet
(Második ökológiai tábor Kalotaszentkirály 

községben, Magyarókerekén)

A Kalotaszentkirály-Zentelkén létrehozott Silvanus 
Ökológiai Egyesület immár második alkalommal 
szervezett ökológiai tábort a környék diákjai számára, 
augusztus15. és 19. között, „ Mi szeretjük a 
Természetet” mottóval. Körösfőről, Bánffyhunyadról 
és Kalotaszentkirály-Zentelkéről vettek részt gyerekek 
A táborban a sátorfelhúzás fortélyai mellett önállóságot, 
természetszeretet, dalokat is tanultak a diákok, mely 
tevékenységek a közösségi szellemet is fejlesztették.

A hétfői program a megérkezést, az ismerkedést, a 
sátorhúzást, a tábor belső rendjének ismertetését, illetve 
a fagyűjtést foglalta magába. Kedden Kyle Kenyon és 
Sarah Laswell (Béke Hadtest, AEÁ) programvezetők 
játékok révén érintették a környezeti problémákat és 
természetes anyagokból készítettek tárgyakat. Szerdán, 
a Zöld Napon (Természetföldrajzi nap) túrázással és 
földrajzi ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek Piricsi 
Edit és Péter György-Árpád napi programvezetőknek 
segítségével. A Kalota-havas (Vlădeasa) déli lábánál 
húzódó Stanciu völgyben  túráztak, melynek során a 
térség domborzati formáit elemezték: Stanciu-
szurdokvölgy, havasrekettyei-vízesés, Fehér-sziklák, 
víznyelők, búvópatakok, forrásbarlangok. 

Csütörtökön, a Kék Napon (Víznap) Okos-Rigó Haj-
nal és Okos-Rigó Dénes napi programvezető irányí-
tásával. a víz fontosságát érthették meg és a helyi flórát 
tanulmányozták a táborozók Székelyjó települést érintve.

Pénteken táborbontásra illetve díjkiosztásra került sor. 
Minden résztvevő díjban részesült. Települések sorrend-
jében a tábor diákjai: György Anikó, György István, 
Lukács Erzsébet (Körösfő), Bálint Zoltán és Schvarcz 
Andor (Bánffyhunyad), Póka Kinga, Tulbure Maria, 
Gábora Enikő és Kispál Beáta (Kalotaszentkirály-
Zentelke). A díjakat (CD, térkép, emléklap) Péter György-
Árpád, a Silvanus Ökológiai Egyesület elnöke adta át.

A tábor lebonyolításában és a kellemes hangulat 
kialakításában segített Péter György-Árpád, Piricsi Edit, 
Okos-Rigó Dénes, Okos-Rigó Hajnal, Bajkó Ildikó, 
Korpos Melinda, Péntek Melinda, Kyle Kenyon, Sarah 
Laswell, Kolcsár Attila, Ignácz György.

Az összefogás mellett támogatókra is szükség volt: 
Silvanus Ökológiai Egyesület, Transilvania Öko Klub, 
Bánffyhunyadi Kistérségi Fejlesztési Egyesület, a fent 
említett települések polgármesteri hivatalai és isklolái.

Péter György-Árpád
alpolgármester

„Iubim si ocrotim natura”
(Tabara ecologica, editia a II-a, organizata în 

comuna Sâncraiu, satul Alunisu)

Asociatia Ecologica „Silvanus” înfiintata în 
Sâncraiu a organizat în perioada 15 – 19 august 2005 
tabara ecologica, editia a II-a  în curtea scolii din Alunisu, 
pentru elevii zonei. La tabara au participat elevi din trei 
localitati ale zonei: Huedin, Izvoru Crisului si Sâncraiu. 
În tabara participantii au învatat ridicarea corturilor, 
cântece, ocrotirea mediului înconjurator si dezvoltarea 
personalitatii, gândirii comunitare.

Luni dupa sosire au ridicat corturile, au adunat lemne si 
s-a stabilit regulamentul taberei. Marti Kyle Kenyon si 
Sarah Laswell (Corpul Pacii – SUA) au fost coordinatori 
de program, prin jocuri au identificat problemele mediului 
înconjurator si au confectionat diferite obiecte din 
materiale naturale. Miercuri elevii au participat la o 
drumetie organizata la poalele muntelui Vladeasa 
(Cascada Rachitele, Pietrele Albe, Valea Stanciului) cu 
coordonatorii Piricsi Edit si Péter György-Árpád, 
prelucrând teme geografice, în principal formarea si 
modificarea formelor de relief.

Joi, participantii cu Okos-Rigó Hajnal si Okos-Rigó 
Dénes, coordinatori de program, au analizat flora si fauna 
zonei, precum si importanta apei în viata omului, 
partcipând la o drumetie în comuna Sacuieu.

Vineri a avut loc strângerea taberei si distribuirea 
premiilor. Toti participantii au primit premii: György Anikó, 
György István, Lukács Erzsébet (Izvoru Crisului), Bálint 
Zoltán és Schvarcz Andor (Huedin), Póka Kinga, Tulbure 
Maria, Gábora Eniko és Kispál Beáta (Sâncraiu). Premiile 
(CD-uri, harti, diplome) au fost înmânate de Péter György-
Árpád, presedintele Asociatiei Ecologice „Silvanus”.

La organizarea si buna desfasurarea taberei au 
contribuit: Péter György-Árpád,   Piricsi Edit, Okos-Rigó 
Dénes, Okos-Rigó Hajnal, Bajkó Ildikó, Korpos 
Melinda, Péntek Melinda, Kyle Kenyon, Sarah Laswell, 
Kolcsár Attila, Ignácz György, precum si sponsorii 
taberei: Asociatia Ecologica „Silvanus”, Clubul Ecologic 
„Transilvania”, Asociatia de Dezvoltare Zonala Huedin, 
consiliile locale si scolile localitatilor sus numite.

 
Péter György-Árpád

   viceprimar
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Visszatekintés a XV. 
kalotaszentkirályi

 népzene és néptánctáborra

Immár a 15. táboron is túlvagyunk, és megint sikerült 
maradandó élményekkel hazaengedni a több mint 300 
résztvevőt.

A sok ismerős arc között nagyon sok újat is 
felfedeztünk, ez arra enged következtetni, hogy a 
folytonosság biztosított a résztvevők szempontjából, 
tehát a tábor életképes.

Az oktatás ebben az évben is három csoportban folyt: 
a haladókat a mérai származású Muszka György és 
felesége, Ilonka, a középhaladókat Marha Tibor és 
Székely Melinda, a kezdőket pedig Both József  és 
felesége, Zsuzsa oktatták. A gyerekeknek Péntek Ferenc 
és Nagy Emőke tanította a táncot, Tálas Ágnes és Kiss 
Zsolt pedig népi gyerekjátékokat tanítottak. A 
népdaloktatást Sánta Emőke vezette napi 2 órában, a 
hangszeres zeneórákat pedig Sinkó András és Kostyák 
Alpár irányították. Minden résztvevő saját maga döntötte 
el, milyen csoportban akar tanulni, s ha netalán nem a 
megfelelő csoportot választotta, bármikor átmehetett a 
másikba.

VII. Szent István Napi 
Néptánctalálkozó

Idén nyáron is augusztus 19-én Kalotaszentkirály-
Zentelke helyszíne volt a Szent István Napi Néptánc-
találkozónak, melyet immár hetedik alkalommal 
szervezett Kolozs megyében a kolozsvári Heltai Gáspár 
Könyvtári Alapítvány.

Településünk tánccsoportja, a „Felszeg gyöngye” a 
falu bejáratánál várta vendégeinket, majd a külföldi és 
belföldi tánccsoportokkal felvonultak utcáinkon.

A felvonulást rövid időre megszakította a koszorúzási 
ünnepség, mely keretében Vincze-Jancsi Tímea az Ady 
Endre Kulturális Egyesület, Okos-Rigó Dénes az RMDSZ 
helyi szervezet és Péter György-Árpád a helyi 
Önkormányzat részéről koszorút helyezett el a tavaly 
ősszel felavatott Szent István-szobornál.

A felvonulást parádés néptáncelőadás követte az Ady 
Endre Iskola pályáján lévő színpadon. A fellépés után 
vendégeink a helyiek által főzött bográcsgulyást 
vacsoráztak.

 A táncműsort követően kőrősladányi Watt a Fack 
együttes hajnali 3 óráig fergeteges szabadtéri koncerttel 
szórakoztatta a közönséget, melynek szervezői a helyi 
Önkormányzat és Vincze K. István voltak.  

Örvendetes volt nézni a táncműsort, a koncertet, a na-
gyon nagy létszámú közönség szórakozását, emelt han-
gulatát. Ezúton köszönjük a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítványnak, a fellépő tánccsoportoknak, a Watt a Fack 
együttesnek és a helyi szervezőknek, a fellépést, 
szervezést, munkát, szórakoztatást és a közönségnek a 
jelenlétet.

Péter György-Árpád
alpolgármester

Az estéket fergeteges hangulatú táncház tette 
feledhetetlenné. A táborlakók közül sokan nem érték be 
ennyivel, ezért megtoldották az estét, s akár hajnalig 
mulatoztak.

A gálaesten lévén, hogy a 15-dik tábor volt, külön 
jubileumi emléklapokat osztottak ki mindazoknak, akik az 
évek folyamán hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
folyamatosság meg ne szakadjon, és még mindig a 
legjobban szervezett táborként tartsák számon. 

A tábor sikerét nem csupán a jó hangulat igazolta, 
hanem az a mód is, ahogyan a résztvevők távoztak. 
Sokan ugyanis a következő szavakkal búcsúztak: „Jövőre 
veletek ugyanitt”, és már voltak olyanok is, akik 
beiratkoztak a 2006-os táborra. 

Kismihály István
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Rendezvényeink
Föld Világnapjának Ünnepére 2005. április 22-én 

került sor iskolánkban a helyi Silvanus Ökológiai 
Egyesület és a miskolci Holocén Természetvédelmi 
Egyesület szervezésében.

A Ríszegtetői népdalversenyen Papp Adél egyéni 
kategóriában I. helyet, az I-IV. B osztályos tanulók 
csoportja II. helyezést értek el.

A Gyermeknapon sport és ügyességi versenyeket 
szerveztünk iskolánk tanulóinak.

Az évzáró ünnepségen díjaztuk a legjobb tanulókat, 
sportolókat. Az Ady Endre Iskola legjobb végzős diákjának 
járó díjat Gábora Katalin, a Davincze Tours különdíját 
Póka Tünde, a Silvanus Ökológiai Egyesület különdíját 
Gábora Enikő vehette át. Idén első alkalommal RMDSZ 
különdíjakat is osztottunk ki. Jutalomkönyveinket hűséges 

támogató inknak köszönhetjük. Támogató ink: 
R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z ,  R E F O R M Á T U S  
NŐSZÖVETSÉG, PÓKA ANDRÁS-GYÖRGY, BAPTISTA 
GYÜLEKEZET, S.C. MECLARD, DA VINCZE TOURS, 
BEST AUTO,  S .C.  DENVER SRL,  RMDSZ 
KALOTASZENTKIÁLYI SZERVEZETE, SELF DESIGN 
SRL, RMDSZ KOLOZS MEGYEI SZERVEYETE, ALFA 
KALOTA SRL, S.C. ARIMEL, S.C. STELLA MOUNTAIN 
SRL, GABOR&GABOR, S.C. ELIFARM SRL, GERE 
ISTVÁN- CSÁSZÁR, S.C. ROLOVIS, SCHWARTZ 
TIBOR, POLGÁRMESTERI HIVATAL, MÁTÉ GYÖRGY, 
S.C.KARTON PACK SRL, S.C. HIRÖS-ROM SRL, S.C. 
KÁPOLNA SRL,  ADY ENDRE KULTURÁLIS 
EGYESÜLET, S.C. GARAMOUND SRL, SILVANUS 
ÖKOLÓGIAI EGYESÜLET.

Külön kiemeljük a KALOTASZENTKIRÁLYI CIVITAN-
CLUBot, mely az év folyamán nagymértékű anyagi 
hozzájárulással segítette a felzárkózást azoknak a 
diákoknak, akik ennek szükségét érezték.   

Az idén Gyémántfokozatú támogatói oklevelet adtunk 
át Kis Enikőnek, a S.C. Denver SRL képviselőjének. 
Díjkiosztás után különböző szórakoztató műsorok 
következtek az iskola diákjainak előadásában: a VII. B, C 
osztályok Média, avagy mire megy el az időnk című 
műsora, az V.B. pizsama-bulija, a VI.B. cigánytánca, az I-
IV. A, B osztályok kacsatánca.

Más rendezvényeink közé sorolhatjuk a tanítók napját, 
Ady Napokat.

A kis érettségi eredményei: a beiratkozott 31 tanuló 
közül, sikeresen vizsgázott 26, tehát 83 %-os a sikeresen 
vizsgázók aránya, mely jóval meghaladja a megyei 
átlagot.

Az Ady Endre Iskola tevékenysége
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megemlékezést szervezett Dr. Janics Kálmán halálának 
második évfordulója  alkalmával, mikor egy „Magyar 
szoba” került felavatásra a helyi magyar tannyelvű alap-
iskola épületében. Két nappal hamarabb, késő délután 
érkeztünk a Szövetség Szlovákiában levő másik tele-
pülésére, ahol Királyfiakarcsa és a hozzájuk csatlakozó 
Egyházkarcsa polgármestereinek melegszívű fogadta-
tásában részesültünk. Ismerkedtünk e településekkel, a 
felujított templommal, ahol a Bertalan napi búcsút, az évi 
katolikus ünnepéget szervezték. Lehetőséget biztosí-
tottak, és elkísértek Bécs városába, egynapi látogatásra.

Jó és szép találkozni, visszaemlékezni a melegszívű 
fogadtatásra, hiszen mindegyik településen hivatkoztak 
a Kaloszentkirály-Zentelke lakosainak utánozhatatlan,  
szívélyes vendégfogadására, melyben már több 
alkalommal is részük lehetett.

Rigó Ilona
jegyző

Ünnepségek határainkon túl

Egy hónap leforgása alatt háromszor ellenörizték a 
polgármesteri hivatal küldöttségének útlevelét a nyugati 
államokba való utazáskor.

Július 30-án testvérvárosunk, Szeghalom  vezetősége 
meghívott a városháza által rendezett ünnepségre. A forró 
napsütésben zajló egésznapos kulturális program 
koncerttel és tüzijétákkal zárult.

Augusztus 12-én egy másik meghívásnak tettünk 
eleget. A Szent István királyunk szobrának talapzatán 
olvasható SZENTISTVÁN nagyközség (Mezőkövesd-
Matyóföld) volt házigazdája az 1997-ben  elindított Szent 
Király Szövetség Találkozójának. E napon megtartották a 
polgármesterek hivatalos közgyülését, ismerkedtünk a 
településsel. A Szövetség településeinek küldöttségei 
megkoszorúzták a  Szent István király szobrát, majd 
felkötötték szalagjaikat a település zászlajára, melyet 
népviseletébe öltözött fiatalok tartottak kezükben. A 
következő napon népviseletünkben részt vettünk az egy 
napba sűrített Három napos matyó lakodalmon.

Augusztus 27-én e Szövetség egy másik települése, 
Vágkirályfa (Szlovákia, Felvidék) vezetősége ünnepélyes 



ADY-NAPOK

Folyó év augusztus 6-7-én ismét megrendeztük a már 
hagyományossá vált ADY-NAPOKat. „Hit és hazaszeretet 
Ady Endrétől József Attiláig” témakörben előadásokat 
tartottak: Pomogáts Béla irodalomtörténész, Kántor Lajos 
a Korunk főszerkesztője, Szilágyi István író, és Okos 
Márton. 

Ezt követően könyvbemutatókra került sor. A Lázadó 
Krisztus című versgyűjteményt Okos Márton ismertette, 
mely József Attila kiadatlan költeményeit tartalmazza, 
szerkesztője Barabás Zoltán. Majd  Balogh Balázs 
bemutatta a feleségével, Fülemile Ágnessel együtt írt 
Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen című 
tanulmánygyűjteményt, mely társadalomi és néprajzi 
szempontból vizsgálja vidékünket.   

Az Ady Endre életútja című fotókiállítást Maróti István 
nyitotta meg, mely anyagot a budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeum adományozott falunknak. A kiállítás létrejöttéért 
a Múzeumnak és munkatársainak tartozunk köszönettel.

Délután Ady Endre és József Attila költészetének 
jegyében szavalóversenyt tartottunk, melynek díjazottjai: 
Lovász Judith (I. díj), Gábora Katalin (II. díj) és Okos Ildikó 
(III. díj). A nap záró mozzanatát a nemzetközi tánctábor 
gálaműsora képezte, melyen az Archívum Kulturális 

Alapítvány vezetősége emléklappal fejezte ki köszönetét 
egyesületünk fele a tábor szervezésében nyújtott 
segítségért.

Vasárnap az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett 
Ferencz László, a Kalotaszegi Egyházmegye esperese, 
majd az Ady-emlékműnél koszorúzással tisztelegtünk 
költőnk emlékének. Vendégeinktől közös ebéddel 
búcsúztunk.

 Péter Mónika-Mária, Vincze Jancsi Tímea

Amivel fejlődtünk
Megnyílt az eMagyar pont július 1-én. Az Ady Endre 

Kulturális Egyesület elnyert a Progress Alapítvány 
pályázatán két számítógépet és egy multifunkcionális 
nyomtatót, melyeket iskolánk informatikai labora-
tóriumába szereltünk be. Középiskolás diákok: Póka 
István, Codreanu Răzvan, Lovász András és Okos-
Rigó András-Szabolcs segítségével, tagkártyás 
rendszerben működik. A gyors Internet-szolgáltatást a 
Polgármesteri Hivatal internetes-rendszere biztosítja. 
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 17-21, szombat 15-21. 
Az eMagyar pont révén az Internet tehát ma már 
mindenki számára elérhető településünkön.

Nyári munkálataink
Minden évben fontos tevékenységei ezek iskolánk-

nak, mivel évről-évre jobb körülményeket biztosítanak a 
tanulók számára. Idei munkálatok: kémény-rakás, 
lépcsőfeljárat felújítása, padló-lakkozás, bentlakás 
kifestése, az óvodai fürdőszoba korszerűsítése stb.
Otthont adott az iskola

A nyár folyamán iskolánkban nyaraltak különböző 
turistacsoportok. Itt töltötték kellemesen nyári 
szünidejüket a szeghalmi, békéscsabai, budapesti 
diákok. A felnőtteknek, pedig különböző túrákat 
szerveztek a csoportvezetők.  Otthont adtunk (bentlakás, 
sátorozási lehetőség, gálaest) a XV. Nemzetközi 
Néptánc-tábornak és augusztus 20-án a VII. Nemzetközi 
Szent István Néptánc-találkozónak.
A Szolnoki S.I. kosárlabda csapata is nálunk nyaralt egy 
hetet. A bánffyhunyadi sportteremben szervezett 
bemutató mérkőzésen nagyarányú győzelmet aratott a 
kolozsvári Speranta kosárlabda csapata ellen.

A közeljövőről röviden 
Évnyitó, III. Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor, Iskola-

napok, s aztán hajrá tanulás!

Okos-Rigó Dénes

Kirándulások
Pádisi hét során a VII. osztályosok az osztályfőnökök 

és Péter György-Árpád, Péter Mónika Mária, Kovács 
Zoltán segítségével egy kellemes hetet töltöttek el, ahol 
búvópatakokat, víznyelőket, a Forrás-barlangot, a 
Csodavárat, a Szamosbazárt, az Eszkimó-barlangot 
tekinthették meg. 

A VI. és VIII.osztály a Tordai - hasadékot és a tordai 
sóbányát látogatta meg, Péter István és Kovács Éva 
tanárok vezetésével.

Nyári táborok
Péter Erzsébet tanárnő 15 tanulót kísért el Lesence-

faluba egy 10 napos balatoni táborba. A résztvevők a 
Vasvári Pál történelmi verseny nyertesei voltak.

Július 4-17 között Kolcsár Andrea tanárnő négy 
tanulónkat: Okos Rékát, Gábora Enikőt, Póka Zsoltot és 
Rácz Zsoltot kísérte el a Tuzséri Nemzetközi Alkotó-
táborba, Magyarországra.

A kistérségi Ökológiai táborban négy tanulónk három 
tanár vezetésével töltötte hasznosan az időt.
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Ki az abszolút kommunista?
Aki a fogára korona helyett vörös 
csillagot rakat.

- Papa - meséli lelekesen a skót 
kisfiú -, az éjjel azt álmodtam, hogy 
találtam hat pennyt!
- Rendben, fiam, megtarthatod!

- Jean, mi az a rúzsfolt a nyakán?
- Szájhagyomány, uram.

Egy beteg felkeresi a pszichiátert, 
miközben hadonászik a feje felett:
- Doktor úr, segítsen rajtam! Legyek 
repkednek a fejem körül!
Mire az orvos, szintén a feje felett 
hadonászva:
- Jó, de ne hajtsa rám őket!

A katicabogár mondja a szarvasbo-
gárnak:
- Képzeld, felvételiztem az egyetemre.
- És felvettek?
- Ne hülyéskedj! Hét ponttal?

A rendőrezredes kiadja a parancsot:
- Örmester! Kimennek az erdőbe, és 
vágnak egy akkora tuskót, mint én 
vagyok.
Az őrmester pár óra múlva visszatér:
- Jelentem, akkorát nem találtunk.

Két videókamera ül a fán. Az egyik 
leesik, mire a másik fentről:
- Felvegyelek?

Kiadja a Kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal
Editat de Primãria comunei Sâncraiu

Sâncraiu nr. 340 Tel./Fax: 0264 257 588
e-mail: sincrai@greenagenda.org

VICC  VICC  VICC
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Megvalósult a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Minisztériumának támogatásával

Felhasználási kártyát
 Kolcsár Attilánál
 lehet vásárolni.
Az érdeklődőket 
szívesen várjuk

Carduri de folosire
 se pot achiziţiona

de la Kolcsár Attila.
Cei interesaţi sunt aşteptaţi

cu drag.

eMAGYAR PONT – INTERNET
Nyitvatartás / Orar

Hétfő – Szerda / Luni – Miercuri: 17 – 21
Szombat / Sâmbătă: 15 – 21

Díj – Preţ: 0,5 Euro / 1 óra – oră

CUPA „KALOTASZEG” – 2005

Si în anul 2005 a avut loc organizarea Cupei 
„Kalotaszeg”. Din zona „Calata” s-au înscris 16 echipe, 
care s-au împartit în 2 grupe: grupa I: Luna de jos, Mera, 
Macau-Aghires, Izvoru Crisului, Sâncraiu, Leghia, Izvoru 
Crisului tineret, Jebuc; grupa II: Tetis, Huedin, Stana, 
Vlaha, Capusu Mare, Nearsova-Saula, Savadisla si 
Inucu. În grupe s-au jucat meciuri tur-retur.

În Sâncraiu de multi ani nu s-a jucat fotbal pe teren 
mare, din care cauza jucatorii tineri nu au avut 
experienta necesara, precum si alcatuirea echipei 
a fost experimentala si rezultatele au reflectat 
aceste probleme: locul 6 în grupa, 14 meciuri, 4 
câstigate, 10 pierdute si 12 puncte.

Primii doua echipe din cele doua grupe au 
jucat semifinala la Savadisla: Mera – Vlaha 5–1 
si Capusu Mare – Izvoru Crisului 4–1. 

În 21 august la Izvoru Crisului a avut loc 
meciul pentru locul 3–4: Vlaha - Izvoru Crisului 4–3, 
iar cupa a fost câs-tigata de Mera care a învins în finala 
Capusu Mare cu 2 -1.

Consiliul Local Sâncraiu a asigurat echipamentul, 
întretinerea terenului si transportul echipei si a 
spectatorilor la meciurile din deplasare.

Credem ca aceasta competitie a fost folositoare, din 
nou satul are echipa, dar stim ca avem foarte mult de lucru 
(mentalitate, antrenamente etc.) în vederea obtinerii 
rezultatelor mai bune.

Stim ca spectatorii nu sunt obisnuiti cu astfel de 
rezultate, le multumim rabdarea si comportamentul 
exceptional (lauda aparte din partea organizatorilor).

Péter-Jani István si Péter György-Árpád 

KALOTASZEG KUPA 2005

Idén is sor került a Kalotaszeg Kupa megszervezé-
sére. Kalotaszegről 16 település csapata nevezett be, 
melyeket két csoportba osztották: I csoport: Magyarlóna, 
Kalotaszentkirály-Zentelke, Méra, Mákó-Egeres, Körös-
fő, Jegenye, Körösfő ifi, Zsobok: II csoport: Ketesd, 
Bánffyhunyad, Sztána, Magyarfenes, Nagykapus, 
Nyárszó-Sárvásár, Tordaszentlászló és Inaktelke. A 
csoportokon belül oda-vissza mérkőzésekre került sor.

Szentkirályon évek óta szünetelt a nagypályás foci, 
fiatal játékosaink nem rendelkeztek ilyen 

tapasztalattal és a csapat összeállítása is kí-
sérleti alapon működött, ami tűkrözte az elért 
eredményt: 6. hely a csoportban, 14 mérkő-
zés, 4 győzelem, 10 vereség és 12 pont.

A két csoport két legeredményesebb csa-
pata játszotta az elődöntőt Tordaszentlászlón: 

Méra – Magyarfenes 5–1 és Nagykapus – Körösfő 
4–1. Augusztus 21-én Körösfőn a 3–4. helyért 

Magyarfenes – Körösfő 4 - 3, a kupát idén Méra hó-dította 
el legyőzve a döntőben Nagykapus csapatát 2–1-re.

Községünk Önkormányzata biztosította csapatunk 
számára a felszerelést, a pálya karbantartását, a csapat és 
a szurkolótábor szállítását az idegenbeli mérkőzésekre.

Hasznosak és tanulságosak voltak a mérkőzések, újra 
van focicsapata falunknak, de tudjuk azt, hogy még 
nagyon sok a tennivalónk (hozzáállás, edzés stb) a jobb 
eredmények elérése érdekében.

Tudjuk, hogy nincs hozzászokva szurkolótáborunk az 
ilyen eredményekhez, ezért köszönet a kitartásáért, 
viselkedéséért (külön dicséret a szervezők részéről).

Péter-Jani István és Péter György-Árpád 


