
Tisztelt polgártársak
Ez évben harmadszor megjelenõ, „Községi Híradó-

ban" néhány gondolatot szeretnék megosztani a kedves
olvasóval, községünk minden egyes lakójával.

Mindenek elõtt szeretném felsorolni, hogy a 2003-as
évben mit sikerült megvalósítani a felmerült költ-
ségvetési nehézségek ellenére:
� felújításra került a malomszegi kultúrotthon-iskola (16
ablak, 6 ajtó, padlóbetonozás, külsõ-belsõ javítások, festés,
kéményrakás, új villanyhálózat) amelyben ezután civilizált
módon gyûlhetnek össze a falu lakói különbözõ alkal-
makkor. Ebben az épületben fog rendelni a háziorvos is.
� Kalotadamoson 1200 m. hosszúságban ki lett cserél-
ve a vízhálózat, amelyet sajnos a lakosság nem igazán
élvezhetett az aszály miatt, betoncsövek elhelyezése a
mezei utakra, új mosdó elkészítése és falburkolat besze-
relése az iskola (óvoda) épületébe.
� sikerül elvégezni a focipálya
munkálatainak nagy részét, ez ren-
geteg földmunkát igényelt, ennek
befejeztével el is tudtuk vetni fû-
maggal, amit a következõ évben
reményeink szerint használni
lehet, megtoldva egy új sportfelsz-
ereléssel amit pályázati pénzbõl
sikerült megvásárolni.
� pályázati pénzbõl a Kalotaszent-
király-Zentelke Református társ-
egyház által biztosított területen,
Zentelkén elkezdõdött egy park
kialakítása, amely a jövõbe további
fejlesztésekre vár.
� kibõvítésre került a vízhálózat
100-100 méter hosszúságban
Kalotaszentkirályon a templomnál
illetve Magyarókerekén.
� javítási és karbantartási mun-
kálatokat végeztek a jákótelki
pásztorháznál valamint az egyik
utcában ahova követ és homokot hordattunk.
� új bútorokat, padlószõnyeget vásároltunk a polgár-
mesteri hivatal részére.
� csatornát szereltek a polgármesteri hivatal garázsá-
nak épületére.
� folytatódott a mezei utak javítása és karbantartása.
� Az „Ady Endre" községi iskolába, sikerült a bentlakás
konyháját felújítani és a hálótermekbe 10 emeletes ágy
és 4 szekrény készült. Sikerült az informatikai labora-
tóriumot elkészíteni, elkülönítõt létesíteni a beteg gyer-
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Stimaþi concetãþeni
În al treilea numãr a Cronicii Comunei Sâncraiu ce

apare în cursul acestui an aº împãrþii câteva gânduri cu
stimatul cititor, cu fiecare cetãþean al comunei noastre.

În primul rând aº enumera realizãrile ce am reuºit sã
le finalizãm parþial s-au în totalitate în cursul acestui an,
în asemenea anevoioase condiþii bugetare.
� a fost renovat Cãminul Cultural-ªcoala din localitatea
Brãiºoru (au fost schimbate 16 geamuri, 6 uºi s-a turnat
pardosealã de beton, reparare tencuieli exterioare ºi in-
terioare, zugrãveli exterioare ºi interioare, vopsit binale,
s-a reconstruit coºurile pentru fum, s-a refãcut instalaþia
electricã a clãdirii) care asigurã posibilitate pentru orga-
nizarea diferitelor manifestaþii, activitãþi culturale pentru
populaþie. Tot în aceastã clãdire se asigurã incãpere
pentru consultaþii medicale.

� În localitatea Domoºu a fost
înlocuit conducta de apã pe o
lungime de 1200 m care nu a
rezolvat problema asigurãrii apei
potabile din cauza secetei, au fost
instalate tuburi de beton pe dru-
murile de câmp, sa terminat
lucrarea la grupul sanitar în clãdi-
rea ºcolii ºi montarea de lambriuri.
� S-au terminat lucrãrile de ame-
najare a terenului de fotbal, care a
necesitat lucrãri însemnate de
îndreptare a terenului, care apoi a
fost însãmânþat cu sãmânþã de
iarbã. Terenul se va da în folosinþã
în anul 2004. Din banii obþinuþi din
proiecte de finanþare s-a cumpãrat
ºi echipament sportiv.
� Din banii obþinuþi din proiecte de
finanþare în Zam am început ame-
najarea unui parc, pe care îl vom
continua în viitor.
� S-au efectuat lucrãri de extin-

dere a reþelei de distribuire a apei cu câte 100 metri
lungime în satele Sâncraiu ºi Aluniºu.
� S-au executat lucrãri de reparaþii la casa pastoralã
din satul Horlacea ºi a fost reparat prin împietruire o
stradã în acest sat.
� s-a cumpãrat mobilier ºi mochetã pentru birourile
primãriei.
� s-a continuat întreþinerea drumurilor de câmp.
� au fost montate jgheaburi noi la garajul primãriei 
� Pentru ºcoala „Ady Endre" din centrul de comunã s-
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au efectuat lucrãri de renovare a bucãtãriei ºi sãlii de
mese pentru elevii din internat, s-au construit 10 paturi
suprapuse ºi 4 dulapuri în dormitoarele internatului ºco-
lar, s-a amenajat ºi s-a dotat un laborator de informati-
cã, s-a amenajat o încãpere pentru izolarea copiilor bol-
navi, a fost turnat o placã de beton pentru izolare dea-
supra beciurilor, s-au instalat stâlpi pentru gardul în jurul
terenului de sport ºi s-a cumpãrat plasa de sârmã care
va fi montatã în primãvara anului viitor. În încãperile ºco-
lii au fost montate 700 m2. lambriuri, ºi au fost înlocuite
corpurile de iluminat. În clãdirea grãdiniþei s-a executat
o reparaþie capitalã la grupul social.
� s-au fãcut întervenþii pentru executarea tratamentului
bituminos pe D.J.103 J Sâncraiu-Aluniºu.
� În cursul verii s-au efectuat lucrãri de reparaþii ten-
cuieli ºi zugrãveli la clãdirea cãminului cultural din Sân-
craiu, au fost înlocuite jgheaburile, s-au vopsit binalele
ºi lambriul, s-a reparat gardul parcului de pe lângã
Cãminul Cultural, s-au cumpãrat ºi montat corpuri noi
de iluminat ºi draperii.

Pe lângã aceste realizãri s-au mai efectuat ºi alte
lucrãri cum ar fi:
� întreþinerea ºi repararea drumurilor comunale ºi a strãzilor
� curãþirea rigolelor de pe lângã drumurile comunale cu
ajutorul autogrederului.
� s-au înlocuit podelele la podeþul peste valea Cãlata-
Törökkert.
� s-a reparat cãrarea spre fosta gara C.F.R ºi cãrarea
care leagã satul Zam ºi Sâncraiu. (Barca)
� au fost executate lucrãri de izolare a fundaþiei în jurul
sãlii de nunþi.
� s-a montat plasã de protecþie la balustrada podului de
peste Valea lui Bãl.
� s-a executat lucrãri de extindere pe 60 m lungime la
iluminatul public la ieºirea din sat sub cimitirul Ortodox.
� au fost procurate unelte (aparat de sudurã, maºinã de
gãurit ºi polizor portativ) pentru amenajarea unui atelier,
care va servi la rezolvarea problemelor de intreþinere.
� prin investiþia asiguratã de Consiliul Judeþean Cluj am
fost racordaþi la sistemul informaþional judeþean.
� suporþi ºi ghivece de flori în centrul de comunã.
� s-au asigurat fonduri pentru desfãºurarea activitãþilor
culturale

În cadrul concursului „Cea mai bine gospodãritã
Comunã" organizat de Consiliul Judeþean Cluj am obþinut
locul I. în anul 2002 pentru care am fost recompensaþi cu
un premiu de 160 milioane lei din care au fost procurate:
� staþie de amplificare sonorã pentru diferite manifes-
taþii culturale.
� numere de case pentru toate gospodãriile din comunã.
� veselã ºi tacâmuri pentru sala de nunþi care vor fi
date în folosinþã din ianuarie 2004.

Din pãcate ºi în acest an am constatat anumite aba-
teri din partea unor locuitori sau altor cetãþeni care trec
prin localitãþile noastre, pentru care au fost aplicate un
numãr de 10 amenzi (în valoare de 15 milioane lei) cu
ajutorul organelor de poliþie localã. Pentru asemenea
fapte ºi în viitor vom fi intoleranþi pentru pãstrarea ordinii
ºi a curãþeniei.

mekek részére, leszigetelni a pince tetejét a vízbe-
szivárgás megakadályozása végett, kerítésoszlopokat
beállítani a sportpálya körül és megvásárolni a dróthálót
ami a tavasz folyamán kerül felszerelésre. Az iskola
épületébe felszereltek 700 m2 falburkolatot és az osz-
tálytermekben új és takarékos világítótestek kerültek. Az
óvoda épületében feljavítódott a mosdó.
� közbejártunk a 103.J. megyei út kopórétegének meg-
valósítása érdekében. (Kalotaszentkirály - Zentelke -
Magyarókereke).
� A nyár folyamán javítási és karbantartási munkála-
tokat végeztünk a Kalotaszentkirály - Zentelkei
kultúr-otthon épületénél, ezen alkalomból külsõ-belsõ
festést, csatornacserélést, falburkolatfestést, végeztek
valamint a park körüli kerítést megjavították, új füg-
gönyök és lámpák kerültek felszerelésre. Ezen
munkálatok részben a Szentkirályi-falunapok színvo-
nalas megrendezésére szükségeltettek. A ren-
dezvények lebonyolításában részt vett a lakosság nagy
része. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik besegítettek a rendezvény 
lebonyolításában, a „Kalota Partján" címû monográfia
szerkesztésében, vendégek elszállásolásában,
akik vendégszeretetükkel ismét felhívták mindenki
figyelmét erre a településre és gondolom a program-
jainkkal a falu lakói felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak.
� útkarbantartás (kõ és porondhordás), a sáncok kita-
karítása földgyaluval és úttesttakarítás.
� a „Törökkert" felé vezetõ lengõhíd újrapadolása.
� az állomáshoz vezetõ gyalogút aszfalttörmelékkel
való feltöltése.
� szigetelés a vízbeszivárgás megakadályozására a
lakodalmas terem falainál.
� védõháló felszerelése a Bácsmege patakán lévõ híd
korlátjaira. 
� a közvilágítási hálózat bõvítése (60 m.) az Ortodox
temetõ alatt a falu végére.
� a Kalotaszentkirályt Zentelkével összekötõ gyalogát-
járó (Bárkaszoros) feltöltése kõtörmelékkel, az érdekelt
lakosok hozzájárulásával.
� fúrógép, sarokköszörû, hegesztõ-készülék vásárlása
a karbantartó részleg részére, amelynek egy mûhelyt
biztosítunk a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületben.
� a megyei Tanács megrendelésére, bekapcsolódtunk
a megye informatikai rendszerébe, amit a falu bejára-
tához felszerelt adó-vevõ antenna is jelez. 
� virágtartókat készítettünk és virágcserepeket helyez-
tünk el a községközpontban.
� támogattunk lehetõségeink szerint kulturális és más
jellegû eseményeket (Föld-napja, évzáró, stb.)

A Megyei Tanács által meghirdetett, községgaz-
dálkodási versenyben elért elsõ helyért kapott 160 mil-
lió lejbõl a következõ beruházásokat valósítottuk meg:
� hangerõsítõ rendszert vásároltunk, amely különbözõ
ünnepségek alkalmával már jól vizsgázott. 
� új házszám táblákat rendeltünk az egész községnek,
melyeket mindenki fel is szerelt a saját kapubejárójára.
� edényeket, evõeszközöket vásároltunk a lakodalmas
teremhez melyeket 2004 januártól adunk használatba.
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A reintrat în proprietatea consiliului local 218 ha.
pãdure comunalã (Aluniºu-Horaiþã) precum ºi 95 ha.
pãºune împãduritã din trupul Boroleasa.

Impozitele ºi taxele locale aprobate cu hotãrârea
consiliului local nu au fost majorate pentru anul 2004 fa-
þã de anul 2003 decât cu procentul stabilit conform O.G.
36/2002 modificat ºi complectat cu H.G. R. 561/2003.

Mulþumind locuitorilor care ne-au sprijinit pentru rea-
lizarea lucrãrilor executate în acest an, în numele Consi-
liului Local, al Primãriei ºi al meu personal vã doresc
Sãrbãtori Fericite ºi un An Nou Fericit.

Primar  
Ing. Póka Andrei-Gheorghe

Sajnos az idén is sor került olyan dolgokra amit az
ember nem szívesen vesz tudomásul és lép fel ellene.
A rendõrséggel közremûködve 10 büntetés kirovására
került sor (több mint 15 millió lej értékbe) annak
érdekében, hogy a rendet és a tisztaságot amelyért
annyit harcoltunk, meg tudjuk õrizni.

Visszakerült a helyi tanács tulajdonába 218 ha.
községi erdõ ( Magyarókereke) és 95 ha. befásított le-
gelõ Kiskalota területébõl (Boroleasa).

A helyi tanács az adóknál és illetékeknél csak a
törvény által elõírt emeléseket szabta meg.

Megköszönve a község azon lakosainak akik ezen
munkálatok véghezviteléhez segítséget nyújtottak és a
megrendezett ünnepségek lebonyolításában aktív részt vál-
laltak, engedjék meg nekem, hogy a Helyi Tanács,
Polgármesteri Hivatal és a magam nevében Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt kívánjak!

Póka András-György mérnök
polgármester

AZ IGE 
TESTTÉ LETT

Kedves olvasó! Újra a karácsony ünnepe közeledik.
Megannyi meglepetés-ajándék, családi hangulat, a sze-
retet, a jókívánságok, a gyermekek, a humánum ünne-
pe. Háziasszonyoknak bevásárlás, sütés-fõzés, áruhá-
zakban zsúfoltság, tülekedés, postahivatalokban fel-
gyülemlett üdvözlõlapok tömege... Utcákon, tereken, ki-
rakatokban ünnepi fénypompa. Templomok telnek zsú-
folásig: lelkészek, pásztorok, egyházi szolgák régi-új
igehirdetésének középpontjába újra odakerül az ideali-
zált „szent karácsony éj" a szófogadó pásztorokkal, az
ajándékozó napkeleti bölcsekkel, a figyelmeztetõ feszó-
lításokkal: ne légy olyan keményszívû mint a vendégfo-
gadós, ne légy olyan gonosz mint Heródes! Könyörülj
meg a kicsi Jézuson, vedd védelmedbe, ereszd be õt!
Igy elszellemiesítve kísérelik meg felszínre hozni az em-
berben levõ jót.

Pedig ha a karácsonyra készülünk, elsõsorban azt kell
meglátnunk, hogy akkor Isten maga cselekedett értünk.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az
õ di-csõségét, mint az Atya egyszülöttjének dic-
sõségét, telve kegyelemmel és igazsággal." - Ján.
1:14

Ebbõl kell kigyökerezzen a mi ünneplésünk. Nagy
alázattal és hálával kell gondolnunk arra, hogy Jézus
Krisztus gazdag létére szegénnyé lett érettünk, hogy mi
az Õ szegénysége által meggazdagodjunk. Errõl szól
az angyali híradás: „ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában." - Luk. 2:10-11 

Az Ige testté lett. A nyelvtanban az ige cselekvést,
történést, állapotot, létezést kifejezõ szó. Az Ige testet
öltött. Isten valóságos módon cselekedett. Isten értünk
végbevitt üdvtervének fontos kiindulópontja ez, amely

„MÃRIRE ÎNTRU CEI DE SUS LUI
DUMNEZEU ªI PE PÃMÂNT PACE,

ÎNTRE OAMENI BUNÃVOIRE"
(Luca 2,14)

Iarãºi se deschid cerurile în noaptea sfântã a Naºterii
Domnului ºi iarãºi îngerul vesteºte pãstorilor „bucurie
mare care va fi pentru tot poporul" Cã iatã s-a nãscut
astãzi Mântuitor, care este Hristos Domnul" ºi „mulþime"
de oaste cereascã, lãudând pe Dumnezeu cu grai din-
tru înãlþime zice „Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu ºi
pe pãmânt pace între oameni bunãvoire" (Luca 2,14).
Cãci noaptea aceasta este noaptea de tainã, noapte de
mare bucurie, când Mesia cel aºteptat a venit ca un
prunc nevinovat într-o lume însetatã de pace, de drep-
tate, de mîntuire. De aceea în noaptea aceasta colindã-
torii, cu glasurile lor pline de bucurie cântã cu îngerii, se
închinãcu pãstorii, cãlãtoresc cu magii, aduc în sufletul
credincioºilor lumina dumnezeiascã a pruncului Iisus
din ieslea Betleemului. Cerul ºi pãmântul, toatã suflarea
creºtineascã de pretutindeni preamãresc pe Fiul lui
Dumnezeu întrupat pentru mântuirea noastrã. Sã ne
îndreptãm ºi noi, cu bucurie mare, cu inimã smeritã,
spre acest prunc dumnezeiesc ºi sã ascultãm vestirea
pãcii pe care Iisus Hristos, Domnul ºi Mântuitorul nos-
tru, o aduce pe pãmânt, în sufletele noastre, în viaþa
noastrã, între oameni ºi între popoare, pace pentru care
luptã milioane ºi milioane oameni.

Dupã Sfânta Scripturã pacea stã la începuturile vieþii
omeneºti, pacea între om ºi Dumnezeu, pacea între om
ºi om, pacea lãuntricã, pacea între om ºi naturã. Pãcatul
însã, setea de stãpânire absolutã, cum scrie în cartea
Genezei „veþi fi ca Dumnezeu" a tulburat aceastã pace,
aducând blestem de la Dumnezeu, zbucium în suflet,
vrãjmãºie între om ºi om, vrãjmãºie între popoare. Cu
toate acestea din inima popoarelor, din inima oamenilor
nu s-a stins niciodatã setea dupã pace, libertate ºi drep-
tate, ºi din viaþa lor s-a pierit hotãrârea de a lupta pen-



maga után vonja a nemkevésbé fontos nagypéntek
majd húsvét eseményeit. Csak így nyerhet értelmet a
karácsonyi testet öltés. Nincs hangsúlyeltolódás, Isten
minden cselekvése érettünk egyformán fontos. Isten
tehát cselekedett, az Ige testté lett.

Mit cselekedett? 
Az angyal megjelentette álomban Józsefnek:

„nevezd Jézusnak, mert õ szabadítja meg népét
bûneibõl.”- Mt.1:21. Egyértelmûvé tette azt, hogy van-
nak bûneink, de azt is, hogy semmilyen embercentrikus,
önmegváltást hirdetõ tan vagy vallásos élet nem veheti
át a helyét annak, amit Isten cselekedett.

Az agg Simeon felismerte: „meglátták szemeim
üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép
szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a
pogányoknak, és dicsõségül népednek, Izráelnek."
- Luk. 2:30-32.

Üdvösséget szerzett, szabadítást eszközölt, világos-
ságot hozott, bûnbocsánatot adott. Örömhírt, evangéliu-
mot hozott. Ez nem volt hízelgõ üzenet az igazaknak, de
a bûnösöknek Istennek ereje lett.

De errõl nem csak hírt adott, végbe is vitte értünk.
Valóságosan közöttünk élt, járt-kelt. Telve volt
kegyelemmel és igazsággal. Azért jött, hogy evangéliu-
mot hirdessen a szegényeknek, hogy szabadulást hir-
dessen a foglyoknak, hogy megnyissa a vakok szemeit,
szabadon bocsássa a megkínzottakat és hirdesse az Úr
kedves esztendejét.

Értem és érted cselekedett Isten. Nekem és neked
adta a legnagyobb ajándékot.

Ha ezt átélted, ha ebbe részes lettél, akkor te is
lehetsz Isten angyala, hírnöke. Hirdess nagy örömet a
sötétségben levõknek.

Ami azonban hathatósabb a szóbeli híradásnál az,
hogy Isten benned is testet ölthessen. Légy Isten áldása
a családod, gyülekezeted, munkahelyed, a környezeted
számára. Engedd, hogy Isten cselekvése légy, akaratát
megvalósítsa, kegyelmét és igazságát fejezhesse ki a
világban általad.

„Mily drága nékünk ez a jó hír, 
Mily édes örömtelten zeng!
Halljátok a nagy szabadítást, 
Mely Jézusban lett a mienk!

Kar: Ó bízd magad a kegyelemre,
Mely gazdagon árad feléd,
Váltságát tedd a magadévá,
Hidd ez számodra is elég.

Leszállott a mennyei fénybõl, 
Elhagyta a dicsõ hazát,
Hogy széttörhesse rabbilincsünk,
Hogy hintsen az éjbe sugárt”.

Kar. (Hit Hangjai 530.1,2)

Legyen mindnyájunknak Istentõl megáldott, örömtel-
jes karácsonyunk!

Oláh Lajos lp.

tru ca pacea, temeinicitã de dreptate ºi frãþietate, sã de-
vine realitate netulburatã, realitate permanentã. Vechiul
testament este vremea aºteptãrii unui Mântuitor. Lumea
era însetatã de pace, dar cum pacea era scurtã ºi
rãzboaiele dese, proorocii îndreaptã nedejdea unei pãci
universale ºi veºnice spre viitor, prevestind cã va veni
Mesia, care va întemeia o împãrãþie a pãcii atotcu-
prinzãtoare ºi fãrã sfârºit, când dreptatea ºi pacea vor
înflorii din belºug. Mesia va fi „Domn al pãcii" ºi „pacea
Lui va fi fãrã sfârºit". „Domnul pãcii" a venit prin intru-
parea Fiului lui Dumnezeu, prin naºterea pruncului
Iisus. De aceea îngerii preamãresc pe Dumnezeu ºi
vestesc „pe pãmânt pace ºi între oameni bunãvoire". El
ne dã pacea cu Dumnezeu, El ne dã pacea lãuntricã,
pacea sufletului, întrucât prin harul Lui ne elibereazã de
robia pãcatului ºi ne face fii a lui Dumnezeu dupã har,
care cautã sfinþenia, duc o viaþã curatã ºi de virtute. El
dãrâmã „zidul vrajbei" dintre popoare ºi le uneºte „intr-
un trup" fãcând „între ele pace" (Efeseni 2, 14-18). Cu
toate acestea pacea universalã ºi veºnicã n-a devenit o
realitate permanentã ºi netulburatã. Aceasta pentru cã
nu-i destul sã primim darul pãcii de la Iisus Hristos, nu-
i destul sã se sãlãºluiascã în noi pruncul Iisus cu harul
Sãu, ci e nevoie ca harul primit sã-l facem roditor prin
strãdania noastrã, prin lupta noastrã împotriva pãcatu-
lui, împotriva rãului care mai este în noi care mai lucrea-
zã în lume. Unde nu este suflet curat, ci este suflet îm-
povãrat de pãcate nu este pace lãuntricã ci tulburare ºi
chin. Unde nu este dragoste, ci este mândrie, urã, vrãj-
mãºie, acolo nu poate fi pace cu semenii, nu poate fi
pace între popoare.

Pacea este pe de o parte un dar iar pe de altã parte
trebuie mereu apãratã,mereu cuceritã prin lupta tuturor
iubitorilor de pace, prin lupta fiecãruia, prin lupta po-
poarelor din întreaga lume. Dacã nu luptãm fiecare pen-
tru aceastã pace, dacã nu ne strãduim sã avem un suf-
let curat, dar mai ales dacã nu avem dragoste în noi,
atunci cu siguranþã, nu suntem ºi nu ne putem numi fii
lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, ne cheamã nu numai
sã vorbim despre pace, ci sã fim „fãcãtori de pace", cãci
„cel ce va face ºi va învãþa" acela va fi mare în împãrãþia
lui Dumnezeu. În noaptea sfântã a Naºterii Domnului ce-
rul vesteºte iarãºi ºi iarãºi pãmântului pace ºi bunevoire
între oameni, între popoare. Este pacea lãuntricã, pacea
sufletului, în care sãlãºluieºte Hristos cu dragostea, cu
bunãtatea, cu sfânþenia Lui. Iisus Hristos, Cel ce s-a nãs-
cut în ieslea Betleemului, Cel ce s-a sãlãºuit în sufletele
noastre prin rugãciunile Bisericii sã ne ajute sã fim peste
tot soli ai pãcii ºi sã sprijinim pacea prin munca noastrã,
prin lupta noastrã pentru pace ºi înfrãþire universalã.

Îngenunchind cu magii ºi pãstorii în faþa pruncului
Iisus ºi cinstin pe Sfânta lui Maicã, sã înãlþãm rugãciu-
nile cãtre Tatãl ceresc ca pacea sã fie atotstãpânitoare
în sufletele noastre.

Urându-vã sã sãrbãtoriþi în pace ºi bucurie Sfintele
Sãrbãtori ale Naºterii Domnului ºi Bobotezei, ºi Anul
Nou, rog pe bunul Dumnezeu sã vã dãruiascã sãnãtate,
fericire ºi spor în lucrarea pãcii ºi bunãivoirii între
oameni ºi popoare.

Pr. Dãnuþ Cãlãtean
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Csak arra költhetõ,
amire adták …

Községünk tagja a Bánffyhunyadi Kistérség
Fejlesztési Egyesületnek (ADZH), amely prog-
ramokat szervez és pályázatokat ír ki fenntartható
fejlõdés céljából. Ez a fejlõdésnek olyan formája, amely
a jelen igényeit kiszolgálva nem fosztja meg a jövõ
nemzetéket saját szükségletei kielégítésének
lehetõségétõl.

Tizenhárom község alkotja az egyesületet, közéjük
tartozik Kalotaszentkirály is. A CET (Clubul Ecologic
Transilvania) segítségével részt vehettünk az USAID
- World Learning által meghirdetett programban. Ennek
egyik alap-feltétele az ADZH által szervezett kistérségi
fórumokon való részvétel, közösségi munka.

Az idén községünk öt pályázattal fordult támo-
gatásért, melybõl kettõ támogatást nyert. Az elsõ neve
Sport és egészség, a másiké pedig Park a Malomárok
partján.

Mindkét pályázatra 500 dollárt ítéltek meg, amely
összeget csak a kitûzött célok elérésére lehet fel-
használni. Az így elnyert összegek mellé a közösség
hozzájárulását (önrész) is elvárták a támogatók.

Az elsõ pályázatra megítélt összegbõl sikerült a park
területrendezését elvégezni, illetve vásárolhattunk tuját,
fákat, padokat. A park befejezéséhez azonban további
munkálatokra van szükség.

Örvendhetünk annak, hogy egy újabb zöld övezet
létesülhetett falunkban. Így már két parkkal is dicseked-
hetünk, melyek szépítik, a turisták számára is kelleme-
sebbé teszik a falut. Hozzájárul településünk ökológiai
egyensúlyához, illetve további megvalósítások színhelye
lehet.

A második pályázatra megítélt összegbõl sikerült
sportfelszerelést vásárolni (mezek, lábszárvédõk,
nadrágok, labdák, hálók). Fiataljaink új szerelésben
„Voinþa Sâncraiu" felirattal hódolhatnak a focinak vagy az
egészséges sportolásnak. Ily módon a körülmények és
lehetõségek adottak az értelmes idõtöltés e formájára.

Azzal a reménnyel várjuk a 2004-es évet, hogy
hasonló illetve más programokat tudunk véghezvinni.
Kis lépésekkel, kitartóan nagy távolságokat lehet
bejárni.

Okos-Rigó Dénes
tanácsos

Numai pentru ce s-a dat,
se poate cheltui …

Pe parcursul anului 2003 cu ajutorul Clubului
Ecologic Transilvania s-a desfãºurat în zona noastrã
un program lansat de USAID - Word Learning.
Comuna noastrã este membru al Asociaþiei de
Dezvoltare Zonalã Huedin, bun colaborator al Clubului
Ecologic Transilvania. 

Din zona Huedin 13 comune - printre care ºi
Sâncraiu - beneficiazã de aceastã colaborare: sunt
organizate programe pentru dezvoltare ruralã, putem
obþine fonduri prin proiecte publicate de aceste organi-
zaþii nonguvernamentale.

Comuna noastrã a depus cinci proiecte . La douã din
acestea s-au atribuit câte 500 de dolari. 

Primul proiect este intitulat „Parc pe malul Morii”. Al
doilea proiect se numeºte „Sport ºi sãnãtate". Din primul s-a
realizat amenajarea parcului, cumpãrarea pomilor, bãn-
cilor. Credem cã acest parc înfrumuseþeazã satul nos-
tru. Parcul este folositor pentru relaxare, petreceri, întâl-
niri, nu numai pentru cetãþenii Sâncraiului, ci ºi turiºtilor
care ne viziteazã. Un loc de recreere unde oamenii pot
contacta, crea relaþii inter-personale.

Din al doilea proiect am cumpãrat uniforme iubitorilor
fotbalului din satul nostru, cu inscripþia „Voinþa
Sâncraiu", s-a cumpãrat mingi de fotbal ºi fileu. Sperãm
cã le vor purta fotbaliºtii jucând pe terenul sportiv nou
amenajat. Avem ca scop principal educarea tineretului
întru-n mediu sãnãtos. Dorim ca tineretul de azi sã înþe-
leagã ºi sã practice sportul. Aceasta are o putere for-
mativã, ºi de menþinere a sãnãtãþii.

Okos-Rigó Dénes
consilier
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Ünnepelt a kalotaszentkirályi iskola

A településünkön folyó intézményesített oktatás elsõ
írásos említésének 350-ik évfordulóját ünnepelte szep-
tember 21- 26. között az iskola. A rendezvénysorozat
kiemelkedõ mozzanatai a következõk voltak: az iskola
névadó ünnepsége, jelképek avatása, emléktáblák lele-
plezése, az Iskolánk Krónikája nevû kiadvány megje-
lentetése és díszoklevelek átadása.

A rendezvénysorozat ünnepi istentisztelettel indult,
melyen az Erdélyi Egyházkerület püspöke, fõtiszteletû
Pap Géza püspök úr hirdette az igét. Az ünnepi isten-
tisztelet után iskolánk udvarán felavattuk iskolánk címe-
rét és zászlaját, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervezõ
készített. Jelképeinkre áldást kért Pap Géza püspök úr,
valamint Oláh Lajos baptista lelkész. Ünnepségünket
megtisztelték világi elöljáróink is: Vekov Károly úr,
Kerekes Sándor úr, Máté András úr, Eckstein Kovács
Péter úr, Német Erzsébet. Jelképeinket maga a tervezõ,
Pécsi L. Dániel mutatta be. Iskolánk öregdiákjait Okos
Márton úr képviselte. Zászlóanyák voltak a helybeli
nyugdíjas tanítónõink: Vincze K. Margit, Kisjancsi Piros-
ka és Puriº Margareta. Iskolánk Tiszteletbeli Öregdiák-
ja Oklevéllel háláltuk meg Velez Zoltán és Pécsi L.
Dániel uraknak iskolánknak nyújtott önzetlen segít-
ségét. Ekkor indítottuk útjára iskolánk Aranykönyvét.

Az ünnepség után az évforduló illetve a jelképavatás
tiszteletére állíttatott emléktáblákat lepleztük le. Ezeket
Lakatos András és Pécsi L. Dániel adományozta
iskolánknak. 

Következõ nap kirándult az iskola apraja-nagyja a
falu határában levõ Hármas-kõszikla lábainál fekvõ
Kõhegy-tavakhoz.

Kedden, az úgynevezett „fordított napon", rádöbben-
hettünk arra, hogy milyennek is látnak bennünket tan-
ulóink, és meggyõzõdhettünk arról, hogy nem is olyan
egyszerû az élet azoknak sem akik az iskolapadokban
ülnek. Szemetet szedtünk, lángost vásároltunk és szó
nélkül tûrtük „kis tanáraink" szeszélyeit.

A sportvetélkedõkre szerdán került sor. Különbözõ,
érdekesebbnél érdekesebb sportjátékokon, ügyességi
vetélkedõkön vehettek részt tanulóink.

Szeptember 25-én délelõtt Ady Endre szavalóver-
senyen vettek részt irodalmáraink. Magyar anyanyelvû
tanulóink a kötelezõ Ady Endre A Kalota partján címû
vers mellett egy szabadon választott verset, míg a
román anyanyelvûek a kötelezõ Octavian Goga vers
mellett ugyancsak egy szabadon választott verset
szavalhattak. A zsûri elsõ díjjal jutalmazta Florea Maria
(VIII. A) és Gábora Katalin (VII. B) tanulókat. Délután
került sor az iskola névadó ünnepségére, tekintettel

arra, hogy folyó év szeptember elsejétõl iskolánk hiva-
talos neve Ady Endre Iskola. Megyénkben a miénk az
elsõ általános iskola, amely azzal büszkélkedhet, hogy
a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának nevét
viselheti, és saját címerrel rendelkezik. Ebbõl az alka-
lomból elõadást tartott Pomogáts Béla, az Illyés
Közalapítvány elnöke, aki egyben az Ady Endre
Kulturális Egyesület tiszteletbeli elnöke, és akit ez alka-
lommal a község Tiszteletbeli Polgárává avattunk;
Szilágyi István, a Helikon Fõszerkesztõje, író, publicista;
dr. Kötõ József az RMDSZ országos Oktatási és
Egyházügyi Fõosztályának elnöke; Kónya Hamar
Sándor képviselõ; Filip Cristian területi tanfelügyelõ;
Péter Tünde szaktanfelügyelõ és Török Ferencz fõtan-
felügyelõ helyettes, aki a Megyei Tanfelügyelõség
részérõl a Kitûnõ Iskola Oklevelet adta át iskolánk igaz-
gatójának. Az ünnepség után leleplezésre került
iskolánk új névtáblája.

Pénteken iskolánk volt pedagógusait láttuk vendégül
az öreg gesztenyefák alatt. Õk azok, akikre büszkék
vagyunk, mert nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy
ma itt tarthatunk. A Pedagógusok Tisztelet Táblájának
leleplezése, az élmények felidézése és az értékes ta-
pasztalatok átadása után az Ady Endre Iskola egykori
és jelenlegi pedagógusai együtt ünnepeltek.

Ez alkalomból sikerült megjelentetni az Iskolánk
Krónikája címû kiadványt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni adományozó-
inknak, hogy kérésünknek eleget tettek, és adománya-
ikkal hozzájárultak a rendezvénysorozat színvonalának
emeléséhez.

Gábora Katalin
tanítónõ

Támogatóink: Budapesti Illyés Közalapítvány, Református Egyház Kalotaszentkirály - Zentelke, Római Katolikus
Egyház Jegenye, Gere Ferenc, Református Nõszövetség Kalotaszentkirály - Zentelke, Vincze K. István, Szász
Zsiga Attila, Benk Enikõ, Kolcsár András, Póka András György, Laczi Júlia és Levente, Kovács Éva, Szõke István,
Varga Emõke, Máté György és Erzsébet, S. C. Pantrans, Péter Árpád, Okos- Rigó Dénes, Csüdöm Miklós, S. C.
Master Mast S. R. L., R. M. D. SZ. Kalotaszentkirály - Zentelke, Vekov Károly, Baptista Egyház Kalotaszentkirály -
Zentelke, Vincze Pál András, S. C. Garamond S. R. L., Kisjancsi Áron, H. T. M. H., Budapest, Csüdöm János, az
Ady  Endre Iskola alkalmazottai. 

Az Ady Endre Iskola egykori és jelenlegi pedagó-
gusai együtt ünnepeltek.
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Sãrbãtoarea ºcolii din Sâncraiu

Între 21- 26 septembrie ºcoala noastrã a sãrbãtorit a
350-a aniversare de la prima atestare documentarã a
învãþãmântului din localitate. Cu aceastã ocazie s-au
organizat o serie de manifestãri: sãrbãtoarea schimbãrii
numelui, inaugurarea simbolurilor, inaugurarea
tãbliþelor, publicarea broºurii „Cronica ªcolii" ºi acor-
darea diplomelor de onoare.

Manifestãrile au început printr-o liturghie þinutã de
episcopul Pap Géza. Dupã ceremonia religioasã, în
curtea ºcolii s-a inaugurat stema ºi drapelul ºcolii, rea-
lizat de Pécsi L. Dániel. Aceste simboluri au fost binecu-
vântate de domnul episcop Pap Géza ºi domnul Oláh
Lajos, preot baptist.

ªi politicienii noºtri au participat la aceste mani-
festãri. Astfel au fost prezenþi domnii: Vekov Károly,
Kerekes Sándor, Máté András, Eckstein Kovács Péter,
Német Erzsébet. Simbolurile ºcolii au fost prezentate de
însuºi Pécsi L. Dániel, cel care le-a proiectat. Foºtii
absolvenþi ai ºcolii au fost reprezentaþi de domnul Okos
Márton. Drapelul a fost þinut de fostele învãþãtoare din
localitate: Vincze K. Margit, Kisjancsi Piroska és Puriº
Margareta.

Domnii: Velez Zoltán ºi Pécsi L. Dániel au fost re-
compensaþi de domnul director, pentru ajutorul acordat
ºcolii, printr-o diplomã de onoare.

Cu aceastã ocazie s-a redeschis Cartea de aur a ºcolii.
La sfârºitul manifestãrii au fost inaugurate tãbliþele

dãruite ºcolii de domnul Lakatos András ºi Pécsi L.
Dániel. În ziua urmãtoare elevii ºcolii noastre au partici-
pat la o excursie pe malul lacului de la poalele muntelui
Horaiþa.

Marþi a avut loc „ ziua întoarsã" când profesorii au
devenit pentru o zi elevi. Ei ºi-au dat seama cã nu este
aºa de simplu nici viaþa elevilor.

Miercuri a avut loc competiþiile sportive, când elevii
au participat la diferite concursuri ºi jocuri sportive.

Iubitorii literaturii pe data de 25 septembrie au luat
parte la concursul de recitare „ Ady Endre". Elevii de la
secþia maghiarã au recitat în mod obligatoriu o poezie

de Ady Endre ºi o poezie liber aleasã. Cei de la secþia
românã au recitat în mod obligatoriu o poezie de
Octavian Goga ºi o altã poezie la alegere. Locul I. a fost
acordat de juriu elevelor Florea Maria (VIII. A) ºi Gábora
Katalin (VII. B). În dupã masa acelei zile a avut loc sãr-
bãtoarea schimbãrii numelui ºcolii, deoarece începând
de la 1 septembrie numele oficial al ºcolii este „ ªcoala
Ady Endre". În judeþul Cluj ºcoala noastrã este singura
ºcoalã care a preluat numele unuia dintre cei mai mari
poeþi ai literaturii maghiare ºi care are stemã proprie.

Cu aceastã ocazie a þinut un discurs domnul
Pomogáts Béla, preºedintele fundaþiei Illyés, preºedin-
tele onorific al Asociaþiei Culturale Ady Endre.

Au mai susþinut discurs Szilágyi István, redactor ºef
al revistei Helikon; Kötõ József preºedintele pe þarã a
comisiei cu probleme de educaþie ºi religie al U. D. M.
R.; Kónya Hamar Sándor senator; Filip Cristian inspec-
tor de zonã; Péter Tünde inspector de specialitate ºi
Török Ferencz inspecor general adjunct, care a acordat
ºcolii noastre din partea Inspectoratului Judeþean
„Diplomã de excelenþã" pentru rezultatele bune obþinute.

La sfârºitul manifestãrii s-a dezvelit tãbliþa cu numele
nou al ºcolii.

Vineri a avut loc o întâlnire cu foºtii dascãli ai ºcolii.
Ei sunt acei oameni de care suntem mândri, cei care
prin munca lor au fãcut ca azi sã fim pe drumul cel bun.

Dupã inaugurarea tãbliþei cu numele dascãlilor, care
au predat la ºcoala noastrã, dascãlii de ieri ºi de azi au
sãrbãtorit împreunã.

Cu aceastã ocazie s-a publicat ºi revista" Cronica ªcolii".
Pe aceastã cale, din nou dorim sã mulþumim celor

care ne-au sprijinit din punct de vedere financiar, con-
tribuind astfel la buna desfãºurare a acestor mani-
festãri.

Prof. Kovács Éva

A Pedagógusok Tisztelet Táblája Jelképeink / Simbolurile noastre
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�2003. október 23-án a Kalotaszentkirályi Ady
Endre Is-kola V-VIII. osztályos tanulói rendhagyó
történelemórán vehettek részt. Az Ady Endre Kulturális
Egyesület által szervezett program keretében
felidéztük 1956 október- novemberének fontosabb ma-
gyarországi eseményeit. A pantomimes játékok, a
közös éneklés, az eseményeket röviden bemutató szó-
beli elõadás célja volt megidézni a tanulókban e
történelmi esemény hangulatát. A közös teázás csalá-
dias hangulatot teremtett. A résztvevõ diákok nemcsak új
ismereteket szerezhettek, hanem megértették diktatúra, a
szabadságtól megfosztott lét lényegét.
�2003. november 8-9-én a bánffyhunyadi Kós

Károly Kulturális Egyesület az Ady Endre Kulturális
Egyesülettel együtt, Gyarmathy Zsigáné
Helyismereti Vetélkedõt szervezett a
Kalotaszentkirály- Zentelkei kultúrotthonban az Ady
Endre Iskola és a Körösfõi I-VIII. osztályos Iskola V-VIII.
osztályos tanulói számára. Falunkban második alka-
lommal megrendezett vetél-kedõre osztályok
nevezhettek be, azzal a feltétellel, hogy minden tanuló
részt vesz valamilyen versenyformában. Örömünkre
szolgált, hogy minden megszólított osztály benevezett.
Szombaton az osztályok 4-4 tanu-lója versenyzett
Kalotaszeg irodalmából, néprajzából és a
sportvetélkedõn, vasárnap a tájegység természetföl-
drajzából és történelmébõl mérhették össze tudásukat.
A néprajzi versenyen a tanulók egy-egy helyi nép-
szokást vittek színpadra; legnépszerûbbnek az Ady
Endre Iskola VI. B osztályának lakodalmas jelenete
bizonyult. A természetföldrajzi vetélkedõ
Magyarvalkón zajlott. A közel 150 résztvevõt az isko-
labusz szállította el a helyszínre, ahol a falu utcáin zajló
akadályverseny, a mûemléktemplom megtekintése
mindenkinek maradandó élményt jelentett. Az I. díjat a
VIII. B, a II. díjat a VII. B (Ady Endre Iskola) kapta, III.
helyezett a körösfõi VIII. osztály volt. Számos különdí-
jat is szétosztottunk. Rendezvényünket a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, a S.C. Master Mast
SRL, a Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola, a Körösfõi
I-VIII. Osztályos Iskola, a helyi és a körösfõi
Polgármesteri Hivatal, a helyi RMDSZ szervezete
valamint számos szülõ támogatta.

�2003. november 10-14 között egyesületünk
Gyarmathy Zsigáné Alkotótábort szervezett,
melynek jelmondata: A ma elvégzett munka jövõt
formál. A rendezvény színhelye az Ady Endre Iskola,
ahol az 53 résztvevõ fafaragást, illetve kalotaszegi
vagdalásos hímzést tanulhatott. A fafaragást Vincze
Ferenc és Pálfi Csaba, a hímzést Gábora Katalin,
Lovász Edit, valamint Vincze J. Timea oktatták. A
tanórák mellett a résztvevõk táncházba, kiránduláson
vehettek részt. Rendezvényünk támogatói: a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, a Communitas
Alapítvány - RMDSZ, a S.C. Master Mast SRL és a
Kalotaszentkirályi Ady Endre Iskola. A záróünnepség
meghívottjai Póka András György polgármester úr,
Lakatos András iskolaigazgató úr valamint az RMDSZ
Országos Mûvelõdés- és Egyházügyi elnöke, Szép Gyula
úr. A megívottak felszólalásaikban hangsúlyozták a
hagyományos népi foglalkozások népszerûsítésének
fontosságát, megte-kinthettük a táborban készült tár-
gyakat, a varrók, faragók emléklapokat, díjakat vehettek
át. A résztvevõk nagy száma, érdeklõdése,
munkakedve, a programok pergõ hangulata a
szervezõkben is megerõsítették a gondolatot: az
elkövetkezõkben is meg kell teremteni az alkalmat a
népmûvészet oktatásához.

Ady Endre kulturális egyesület vezetõsége

Ady-hírek

A ma elvégzett munka jövõt formál.

A Kalota Partján címû monográfia a Polgármesteri Hivatalban még mindig megvásárolható! Ára 200000 Lej/db.



Az épület, terület és a szállítási eszközök adóját az
561/2003-as Kormányhatározat alapján állapítják meg. (az
adók emelkedése általában 10% a 2003-as évhez vi-
szonyítva).
- bármilyen jellegû engedély kiadása ................250000.lej
- a meglévõ engedélyek megújítása ..................300000.lej
- a meglévõ engedélyek módosítása .................150000.lej

- egészségügyi engedély ...................................134000.lej
- kivonatok a területrendezési tervbõl ................100000.lej
- termelõi igazolvány kiadása ............................100000.lej
ezen igazolvány negyedévi hosszabbítása .............50000.lej
- reklámtáblák használata 1 m2-ig  . . . . . .100000.lej/év/m2

- cégtáblák használata a cég székhelyén  . . . . .150000.lej/év/m2

- elõadások utáni adó  . . . . . . . . . . . . . .15% a bevételbõl.

HATÁROZAT a 2004-ben kifizetendõ adókról és helyi illetékekrõl

- a lassú jármûvek (a forgalomba be nem íratott traktorok,
kaszálógépek, arató cséplõ gépek stb.) a 36 / 2002 kor-
mányhatározat 8-as melléklete alapján .........150000.lej
- aki nem vesz részt a legelõtakarításon ..............80000.lej/nap
- a helyi tanács mezõgazdasági területeinek bérlése 500000.lej/ha/év
A mezei utak használata traktoronként
- aki saját földjét mûveli .....................................300000.lej
- aki bérmunkát végez .....................................1000000.lej
- utcai árusítás ...............................................70000.lej/nap

A LAKODALMAS TEREM BÉRLÉSE: (a bérleti díj tartalmaz-
za az edények valamint a villanyáram használati díját is)
- lakodalomra ...................................................5000000.lej
- keresztelõ és találkozók alkalmával ..............2000000.lej
A kalotaszentkirályi kultúrotthon bérlése:
- bálok, diszkók ..................................................500000.lej 
A kalotadamosi és jákótelki kultúrotthonok bérlése:
- lakodalomra ...................................................1000000.lej
- keresztelõ és találkozók alkalmával ................600000.lej
- más tevékenységek (temetés) ........................100000 lej
- padok és asztalok bérlése a lakodalmas terembõl:
- egy asztal ..........................................................10000.lej
- egy pad ................................................................5000.lej

A LEGELÕPÉNZ
- szarvasmarha és ló .....................................60000.lej/db.
- növendékállatok ..........................................40000.lej/db.
- juh vagy kecske
- 20 darabig ...................................................30000.lej/db.
- 20 darabon felül vagy idegen juhok ............80000.lej/db.
- növendékek
- 20 darabig ...................................................15000.lej/db.
- 20 darabon felül vagy idegenek ..................40000.lej/db.

IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK.
- fürdõszobával rendelkezõ családok .........200000.lej/fõ/év
- vízhálózat a lakásban .............................150000.lej/fõ/év
- vízhálózat az udvaron ..............................70000.lej/fõ/év
- kocsmák ...............................................2000000.lej/év
- vegyesboltok ..........................................700000.lej/év
- állatorvosi rendelõ ..................................500000.lej/év
- S.A. Pantrans .......................................3000000.lej/év
- S.C. MASTER MAST prodimpex S.R.L........10000000.lej/év
- S.C. Agromec .......................................1000000.lej/év
- személygépkocsinként ...........................100000.lej/év
- teherautók és traktorokért ......................150000.lej/év
- falusi vendégfogadás ................200000.lej/fürdõszoba/év

MÁS HELYI ILLETÉKEK

A vízdíj fizetése alól mentesülnek: az önkéntes tûzoltók és a többgyermekes családok harmadik gyermektõl kezdve.
A megállapított adókat és illetékeket negyedévenként kell befizetni ellenkezõ esetben késedelmi kamatot számítanak fel.
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Kalotaszentkirály Község lakosainak kötelezõ módon meg kell
jelenniük a polgármesteri hivatalnál a gazdakönyv adatainak
kitöltése végett a következõ idõpontokba:
- január 5-20 között a következõ adatokat kell bejelenteni: a
tulajdonba (használatba) lévõ mezõgazdasági területet, a
családtagokat, az állatállományt, mezõgazdasági és más
gépeket, épületeket.
- május 15-31 között bejelenteni a: mezõgazdasági
területek felhasználását, a gyümölcsfák számát.
- július 1-15 között bejelenteni: az állatállományban történt
változásokat az év elsõ felében.
- úgy a fizikai mind a jogi személyek bejelentést tehetnek a
fent említett idõszakok között is ha a gazdaságukban
lényeges változás történik.
Más fontos tudnivalók:
-az iparengedélyek kicserélésének idõpontja meg lett
hosszabbítva 2004 június 30-ig.
- az új és régi mûködési engedélyek meghosszabbítása 2004 január
hó folyamán történik az idõpontról külön értesítjük az érdekelteket.
- az új épületek bejelentése adózás végett kötelezõ
- a lassú jármûveket (forgalomba be nem jelentett traktorok, kaszáló-
gépek, arató-cséplõ gépek stb.) kötelezõ bejelenteni adóbevallásra és
sorszámiktatásra, hogy közlekedni lehessen velük a községi utakon.
- mindazon személyek akik nem a valós területet jelentették be
megmûvelés céljából és azokat nem módosítják a valóságnak
megfelelõen a 72/2003 Sürgõsségi Kormányhatározat értelmébe
(2 millió lej/ha.) 30millió és 50 millió lej között büntethetõk.
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Locuitorii comunei Sâncraiu au obligaþia de a se prezen-
ta la primãrie pentru declararea datelor în vederea com-
plectãrii registrului agricol dupã cum urmeazã
- între 5-20 ianuarie, datele privind terenul cu proprietate,
componenþa gospodãriei, efectivele de animale, utilaje ºi
instalaþii agricole, construcþii.
- între 15-31 mai, datele privind modul de utilizare a
suprafeþei agricole, numãrul pomilor fructiferi.
- între 1-15 iulie, datele privind evoluþia efectivelor de ani-
male în semestrul I. al anului.
- persoanele fizice ºi juridice pot declara date pentru a fi înscrise
în registrul agricol ºi în afara acestor intervale de timp, în cazul
în care au intervenit modificãri deosebite în patrimoniul agricol.
Alte aspecte ale legislaþiei în vigoare de ºtiut sunt:
- schimbarea autorizaþiilor pe baza Legii 507/2002 s-a
prelungit pânã la data de 30 iunie 2004.
- vizarea autorizaþiilor noi ºi vechi se va face în cursul lunii
ianuarie, data va fi comunicatã.
- se vor depune declaraþii de impunere pentru construcþii noi.
- declararea pentru impunere la impozitare a utilajelor ºi
mijloacelor lente (tractoare neînmatriculate, combine,
motocositoare etc). ºi eliberarea numere-lor de inmatricu-
lare pentru a putea circula pe dru-murile comunale.
- declararea de date eronate privind suprafeþele însã-
mânþate la OUG 72/2003 (2 milioane lei/ha) se pedep-
seºte cu amendã de la 30 milioane la 50 milioane lei.



Hotãrârea nr. 32 privind încheierea contractului cu
S.C. Mobifon S.A Bucureºti.
Hotãrârea Nr. 33 privind convorbirile telefonice ºi
cheltuieli de deplasare.
Hotãrârea Nr. 34 privind impozitele ºi taxele locale
pentru anul 2004.
Hotãrârea Nr. 35 privind rectificarea bugetului local.
Hotãrârea Nr. 36 privind organizarea pazei obiec-
tivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor.
Hotãrârea Nr. 37 cu privire la necesitatea stabilirii ve-

Impozite pe clãdiri curþi ºi terenuri în intravilan,
mijloace de transport se vor modifica conform
Hotãrârii Guvernului României 561/2003. (majorãri
aprox 10% faþã de anul 2003)

- pentru eliberarea autorizaþiilor de funcþionare pentru
activitãþi lucrative:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250000.lei
- viza anualã a acestora  . . . . . . . . . . . . . .300000.lei
- modificãri în autorizaþii  . . . . . . . . . . . . . .150000.lei
- taxã eliberare autorizaþie sanitarã de funcþionare134000.lei

Hotãrârile adoptate de consiliul local în perioada 
octombrie-noiembrie 2003

nitului net lunar al familiei sau a persoanei singure pe
anul 2004.
Hotãrârea Nr. 38 privind stabilirea taxei de apã pe
anul 2004.
Hotãrârea Nr. 39 cu privire la execuþia bugetarã la
finele trimestrului III. 2003.
Hotãrârea Nr. 40 cu privire la introducerea “taxei de
mediu” începând cu anul 2004 din care se va suporta
transportul deºeurilor menajere ºi altor lucrãri nece-
sare menþinerii ordinii ºi curãþeniei în localitãþi. Taxa
de mediu se va plãti la Primãria Comunei Sâncraiu.

Hotãrârile 1-31 au fost publicate în numerele anterioare. Conþinutul acestor hotãrâri pot fi studiate la afiºierul primãriei.

Impozite ºi taxe locale stabilite pentru anul 2004

ALTE TAXE LOCALE

- eliberãri extrase din P.U.G. ºi cadastru funciar pânã la 1m2100000.lei
- eliberare certificat de producãtor  . . . . . .100000.lei
- ºi viza trimestrialã a acestuia  . . . . . . . . . .50000.lei

Taxã pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate:
-pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afiºaj, panouri
sau altele asemenea mijloace:  . . . . . . . .100000.lei/an/m2

-pentru firmele instalate la locul exercitãrii activitãþii, taxa se sta-
bileºte în funcþie de dimensiunea acestora:  .150000.lei/an/m2

- impozitul pe spectacole...................15.% din încasãri

- taxe pentru vehiculele lente (tractoare neinmatriculate, mo-
tocositoare, combine de cereale etc) prevãzute în anexa nr. 8.
din O.G. 36/2002 pentru fiecare vehicul:.......150000.lei
- neexecutarea zilelor de muncã votate .....80000.lei
- închirieri de terenuri agricole de la primãrie...500000.lei/ha
- taxã pentru drum de câmp pentru tractoare
- pentru lucrãri proprii .................................300000.lei/an
- pentru muncã salariatã ...........................1000000.lei/an
- vânzãri stradale .....................................70000.lei

Închirierea Sãlii de Festivitãþi (în taxa de închiriere
este inclusã consumul de energie electricã ºi folosirea
veselei):
- pentru nunþi .............................................5000000.lei
- pentru botez ºi întâlniri............................2000000.lei
- alte activitãþi (înmormântãri) .....................100000.lei
Închirierea Cãminului Cultural Sâncraiu:
- pentru discoteci ºi baluri ...........................500000.lei
- Închirierea cãminelor culturale din Domoºu ºi
Horlacea
- pentru nunþi .............................................1000000.lei
- pentru botez ºi întâlniri..............................600000.lei
- înmormântãri .............................................100000.lei
Închirieri de miobilier de la sala de festivitãþi

- pentru o masã.............................................10000.lei
- pentru o bancã..............................................5000.lei
Taxã pãºunat:
- bovine, bubaline, cabaline adulte ..........60000.lei/cap
- tineret bovin, bubalin, cabalin................40000.lei/cap
- ovine ºi caprine de peste un an ............30000.lei/cap
- tineret ovin ºi caprin pânã la un an .......15000.lei/cap
- ovine ºi caprine peste 20 capete, ºi strãine ......80000.lei/cap
- tineret peste 20 capete..........................40000.lei/cap
- pentru neexecutarea zilelor la curãþit de pãºune..80000.lei/zi

Pentru anul 2004 se stabilesc urmãtoarele taxe de apã:
- persoane cu baie ......................................200000.lei
- persoane cu apã în casã ..........................150000.lei
- persoane cu apã în curte............................75000.lei
- unitãþi de alimentaþie publicã ..................2000000.lei
- magazine mixte ºi alimentare ...................700000.lei
- dispensarul veterinar ................................500000.lei
- S.A. PANTRANS Sâncraiu .....................3000000.lei
- S.C. MASTER MAST prodimpex S.R.L. .....10000000.lei
- S.C. AGROMEC Sâncraiu......................1000000.lei
- deþinãtori de autoturisme ...................100000.lei/buc
- deþinãtori de autovehicule ºi tractoare ...150000.lei/buc
- ferme agroturistice .............................200000.lei/baie

Sunt scutiþi de taxa de apã:- membrii formaþiei civile de pompieri,
- copii pânã la vârsta de 15 ani începând cu al treilea din aceaºi familie.

Taxele stabilite se plãtesc trimestrial, în caz contrar se percep majorãri de întârziere.




