
Ünnepel
a kalotaszentkirályi

iskola

Iskolánk idén ünnepli a településen folyó
intézményesített oktatás elsõ írásos említésének 350-ik
évfordulóját. Ez alkalommal az új tanévet nagyszabású
rendezvénysorozattal indítjuk, amely változatos prog-
ramokat foglal magába úgy, mint: az iskola névadó
ünnepsége, jelképek avatása, emléktáblák leleplezése,
valamint az Iskolánk Krónikája nevû kiadvány megje-
lentetése. Reményeink szerint intézményünk pedagó-
gusaira is, diákjaira is feledhetetlen napok várnak. 

Szeptember 22-én felavatjuk iskolánk címerét és
zászlaját, melyet Pécsi L. Dániel jelképtervezõ készített.
Ezt követõen tisztelettáblát és emléktáblákat lele-
plezünk le.

Hétfõn következik az igazi meglepetés a tanárok
számára, az úgynevezett „fordított nap", amikor a
diákok átveszik az iskola irányítását és kipróbálhatják,
hogy milyen érzés „tanároskodni".

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

A hátralevõ két nap pedig a sporté és az irodalomé.
Különbözõ sportjátékokon, ügyességi vetélkedõkön és
Ady Endre szavalóversenyen vehetnek részt tanulóink.

Szeptember 25-én kerül sor az iskola névadó ünnep-
ségére, tekintettel arra, hogy folyó év szeptember else-
jétõl iskolánk hivatalos neve Ady Endre Iskola.
Megyénkben a miénk az elsõ általános iskola, amely
azzal büszkélkedhet, hogy a magyar irodalom egyik leg-

Cronica Comunei Sâncraiu
ANUL II. ÉVF. SEPTEMBRIE 2003. SZEPTEMBER NR. 5. SZÁM

Kalotaszentkirály Község HíradójaKalotaszentkirály Község Híradója

Cronica Comunei Sâncraiu

Szeptember 25-én kerül sor az iskola névadó
ünnepségére, tekintettel arra, hogy folyó év
szeptember elsejétõl iskolánk hivatalos 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 ren-
delkezik. Ebbõl az alkalomból elõadást tart
Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke,
aki egyben az Ady Endre Kulturális Egyesület
tiszteletbeli elnöke, akit ez alkalommal a község
Tiszteletbeli Polgárává avatunk.

Sãrbãtoreºte
ºcoala de la

Sâncraiu

În acest an ºcoala noastrã sãrbãtoreºte 350 de ani
de la prima atestare documentarã. Cu aceastã ocazie
vom începe noul an ºcolar cu un ºir de manifestãri, care
includ diverse programe: sãrbãtoarea schimbãrii
numelui ºcolii, inaugurarea simbolurilor, dezvelirea
plãcii comemorative, publicarea broºurii „Cronica
ªcolii".

Dorim ca aceste zile sã rãmânã viu întipãrite în me-
moria cadrelor didactice ºi elevilor de la ºcoala noastrã.
ªirul de manifestãri va fi deschis pe data de 22 septem-
brie. Principala atracþie a zilei va fii inaugurarea stemei
ºi a drapelului ºcolii (Proiectat de Pécsi L. Dániel). Apoi
va avea loc dezvelirea plãcii comemorative ºi a plãcii
omagiale.

Luni va fii adevãrata surprizã pentru profesori, aºa
numita „Ziua inversã", când elevii vor prelua condu-
cerea ºcolii ºi vor încerca cum e sã fi profesor.

În ziua urmãtoare toatã suflarea ºcolii va participa
într-o excursie la zona lacului Horaiþa, de la poalele
muntelui „Trei-Stânci". 

Ultimele douã zile  sunt consacrate sportului ºi lite-
raturii. Elevii vor putea participa la diferite concursuri
sportive ºi la concursul de recitãri „Ady Endre".

Pe data de 25 septembrie se va desfãºura sãrbã-
toarea schimbãrii numelui ºcolii, având în vedere faptul
cã începând cu data de 1 septembrie, anul curent,
numele oficial al ºcolii noastre este „ªcoala Ady Endre".
În judeþul nostru ºcoala noastrã este prima ºcoalã gen-
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eralã, care se poate lãuda cu faptul cã poartã numele
unuia dintre cei mai mari poeþi ai literaturii maghiare ºi
are stemã proprie.

Cu aceastã ocazie va þine un discurs domnul
Pomogáts Béla, preºedintele asociaþiei Illyés, preºedin-
tele onorific al asociaþiei culturale „Ady Endre", cãruia va
fi înmânat diploma de cetãþean de onoare al comunei
Sâncraiu.

Vineri îi vom primi ca oaspeþi sub castanii bãtrâni pe
foºtii dascãli ai ºcolii. Suntem mândri de ei deoarece în
mare mãsurã au contribuit la rezultatele de astãzi ai
ºcolii. Dupã privirea plãcii omagiale a dascãlilor, se vor
depãna amintiri, se vor face schimburi de experienþe ºi
vor sãrbãtorii dascãlii vechi ºi noi împreunã.

Cheltuielile necesare pentru acest ºir de manifestãri
depãºesc posibilitãþile noastre, ne-am adresat
diverselor asociaþii, precum ºi sponsorilor pentru a ne
sprijini. Sperãm sã obþinem sprijin ºi din partea  foºtilor
elevi, care trãiesc peste graniþã.

În cele din urmã ne adresãm ºi Stimatului Cititor,
care este mândru de fosta sa ºcoalã. Rugãm ca in
mãsura posibilitãþilor sã sprijine realizarea planurilor
noastre.

Kovács Éva
profesoarã

nagyobb alakjának nevét viselheti, és saját címerrel ren-
delkezik. Ebbõl az alkalomból elõadást tart Pomogáts
Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke, aki egyben az Ady
Endre Kulturális Egyesület tiszteletbeli elnöke, akit ez
alkalommal a község Tiszteletbeli Polgárává avatunk.

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

A rendezvénysorozat költségei meghaladják erõin-
ket, ezért pályázatokat és kérelmeket nyújtottunk be
hazai és anyaországi alapítványokhoz és
intézményekhez, körlevélben fordulunk állandó támo-
gatóinkhoz, abban a reményben, hogy ez alkalommal is
számíthatunk figyelmességükre. Határainkon túl élõ volt
diákjainktól is támogatást remélünk.

Végül, de nem utolsó sorban a Tisztelt Olvasóhoz is
szólunk, aki büszke egykori iskolájára, vagy szívü-
gyének tekinti a helyi oktatást, hogy lehetõségéhez
mérten támogassa terveink megvalósítását, Ady
Endrével vallva:

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erõt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elõtt.

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat: 
Föl, föl fiúk, csak semmi félelem."

(Ady Endre- Üzenet Egykori Iskolámba)

G.K.  K.H.  O.R.D.
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NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
KALOTASZENTKIRÁLYON

Kalotaszentkirály a középkorban épült templomának
védõszentje elsõ királyunk Szent István volt, akirõl
nevét is kapta a település: Kós Károly, Kalotaszeg ezer-
mestere Országépítõnek nevezte õt, aki nemcsak
uralkodása idején, hanem történelmünk során mindig,
napjainkban is építi, összetartja népét. A Kárpát-
medencébe közel ötven települést neveztek el róla.
Jelképesen õ gyûjtötte össze 2003 augusztus 1-3 között
Kalotaszentkirályra a Szentkirály Szövetség küldöttjeit
is, szokásos évi találkozójuk idei helyszínére. 

E jelentõs esemény elsõ színhelye a Kalotaszegi
Népmûvészeti Kiállítás volt a falu Kultúrotthonában. E
tárlat megálmodója Kisjancsi József alpolgármester, a
Helyi Tanács munkaközössége Péter Mónika Mária ta-
nárnõ szakirányításával gyûjtötte össze és állította ki
Kalotaszentkirály-Zentelke gazdag népmûvészeti
értékeit.

A kiállítás megnyitójára augusztus 1-én du. 4 órakor
került sor. Póka András-György polgármester köszön-
tötte a jelenlevõket, röviden bemutatta falunkat és
ismertette a háromnapos ünnepség fõbb rendezvényeit.
Péter Mónika Mária nyitóbeszédében a kiállítás
fontosságáról és céljairól szólt. A kiállított tárgyak alap-
anyaga, motívumai színei az õsmagyar kort, Szent
István korát is idézték. A kiállított szûr, muszuly, párta,
kendõ, varrottasok, szõttesek értékét növelte az a tény,
hogy ezek nemcsak muzeális értékek, hanem minden
helybeli számára ismert és használt darabok.

A 13-ik tánctábor
élménybeszámolója

Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is megren-
dezésre került, a Kalotaszegi népzene és néptánctábor.
Kicsit különlegesebb volt mint a többi ugyanis a Szent
István napi ünnepségek közvetlen folytatásaként indult,
és így ünnepélyesebbnek tûnt a megnyitó is. Voltak a
résztvevõk közül, akik már a szombati nap folyamán
megérkeztek, (annak ellenére, hogy a tábor csak vasár-
nap indult) csak azért, hogy a legjobb sátorhelyeket
elfoglalják, és teljesen véletlenül megtekinthették a
ünnepi elõadást. Többen elragadtatással nyilatkoztak
úgy a szervezésrõl, mint az elõadásról. Vasárnap este
aztán beindult a tábor, rengeteg ismerõs arc tûnt fel a
titkárság ajtajában, hogy bejelentkezzen és a nyitó-
táncházzal megkezdje az egész hetes programot. A 13
év tapasztalatának és a jó munkatársi gárdának
köszönhetõen minden olajozottan mûködött. Hétfõn
elkezdõdött az oktatás, akik táncot tanulni jöttek 3 cso-
port közül választhattak kezdõk, középcsoport és ha-
ladók, a gyerekekkel külön foglalkoztak. A hangszeres
oktatás két csoportban folyt kezdõknek és haladóknak.
A hangulat nagyon jó volt. A falu központjában már hét-

fõn megjelentek az árusok, helybeliek és más
településekrõl is ,akik a portékáikat kínálták eladásra a
tábor résztvevõinek (népviseleti darabokat, gyöngy-
füzéreket, fafaragásokat, kerámiákat stb.). A program a
13 év alatt jól bevált módszer szerint volt összeállítva és
akkor figyeltem fel, hogy mennyire szeretik ezt a tábort,
amikor az egyik résztvevõ bejött az irodára feliratkozni
a következõre. A népdalverseny, legényes verseny, és
a Jósikafalvi kirándulás, mint már szokásos színfoltjai a
tábornak, az idén is meg voltak szervezve a résztvevõk
nem kis örömére. A szombat esti gála mûsor, azaz a
Gálaest szintén szenzációsra sikerült, az elõzõ évek
hagyományaihoz híven a résztvevõk bemutatták az itt
elsajátított táncokat, népdalokat és akik a hangszeres
oktatáson vettek részt egy kis repertoárral ked-
veskedtek az iskola udvarán összegyûlt közel 1500
személynek. A kalotaszentkirályi tánccsoport ez alka-
lommal is remekelt és rengeteg visszajelzés és
vélemény alapján azt mondhatom már félprofi szintre
fejlõdtek annak ellenére, hogy amatõrök.

Vasárnap sok résztvevõ élményekkel gazdagodva
mondott búcsút a 13-ik kalotaszegi népzene és nép-
tánc-tábornak várván a jövõ évi folytatást.

Kismihály István

A kiállítás célja kettõs: egyrészt bemutatta a
vendégeknek a kalotaszentkirályi népmûvészetet, más-
részt a helyi lakosok, látva saját falujuk értékeit,
tudatosíthatták a tényt: õseik, ha megalkották és
megõrizték e tárgyi kultúrát, mint „örökösök", felelõsek
abban, hogy újraalkotva továbbadják azt.

A Kultúrotthonban helyet kaptak még Kudor Mária,
népi hímzõ, Kudor István és Vincze Jancsi Ferenc
Bánffyhunyad: fafaragók alkotásai is. Õk a nép-
mûvészetet már tudatosan mûvelik, annak motívum-
kincsét saját módon értelmezve alkalmazzák.

Itt állította ki termékeit falunk fafeldolgozó üzeme,
valamint Mereu Sabin amatõr szobrász is. Õk a fa meg-
munkálásának modern formáit képviselik.

A kiállított anyagot pénteken és szombaton tekint-
hették meg az érdeklõdõk. Minden bizonnyal a faluba
érkezett vendégek, turisták mind megtekintették de a
helybeliek is szép számban idõt szenteltek arra, hogy
megnézzék a kiállított tárgyakat

Péter Mónika Mária
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Értjük és megértjük egymást!

Ez év augusztus 1-3 között falunkat azon meg-
tisztetetés érte, hogy a házigazda szerepét tölthette be,
a mára már hagyományossá vált Szentkirályok Szövet-
ség évenként megrendezésre kerülõ találkozóján. 

A Szentkirályok Szövetség, melynek jelenleg 4 erdé-
lyi, 2 szlovákiai és 10 magyarországi település a tagja,
1996. augusztusában jött létre, Szent István fejedelem-
mé választásának közel 1000-dik évfordulója alkal-
mából. A szövetség fõ célja: a települések öna-
zonosságának megõrzése, az országhatároktól
függetlenül érvényesülõ kulturális, szellemi, lelki ma-
gyar egység, az egyenlõ jogok és esélyek alapján való
történelmi megbékélés, az európai integráció
megteremtése érdekében. Mindemellett egymás kul-
turális értékeinek és hagyományainak megismerése,
valamint gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítése.

Ez alkalommal 17 település képviselõi, több mint 400
vendég látogatott Kalotaszentkirály -Zentelkére.

Az elsõ napon az ismerkedések és barátságok
kötése mellett a résztvevõk megtekinthették a
Kalotaszegi népmûvészeti kiállítást, majd másnap

délelõtt kirándulásokon vehettek részt. Az ünnepi mûsor
szombat délután 3 órakor vette kezdetét, Pécsi L.
Dániel, ''Új címerek a Kárpát-medencében ''címû tár-
latának a megnyításával. Mindezek után vette kezdetét
az ünnepi mûsor, amit a helyi polgármesterünk, Póka
András György nyitott meg. A polgármester úr az
együttmûködésre helyezte a hangsúlyt, és kiemelte,
hogy a Kalota partján az emberek értik és megértik
egymást és hirdetik, hogy ahol a kultura uralkodik,
onnan a butaság megszégyenülten kullog el. 

Pomogáts Béla az Illyés Közalapítvány elnöke törté-
nelmi adatokkal is szolgált, hiszen elmondása szerint a
Kárpát-medencében hajdanán több mint ötven telepü-
lés viselte valamilyen formában Szent Királyunk nevét,
azonban ezen települések nagyrésze már nem maradt
fenn az idõk folyamán, de hozzátette, hogy „ha minden
település helyén meggyújtanánk egy lámpást, fénybe
borulna az a lelki háló, amely összeköti a magyarságot,
és amely nélkül nincs nemzet és nincs kultura".

Beszédet mondott még a Kolozs Megyei Tanács
alelnöke, Kerekes Sándor úr, aki kiemelte, hogy a
község igen fontos szerepet játszik a megyében, hiszen
példaértékû, gazdasági és kulturális viszonylatban is.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy elsõ helyezett
lett a 2002-es gazdasági és faluszépségversenyen.

Kónya-Hamar Sándor az RMDSZ Kolozs megyei
szervezetének elnöke, a Szent Királyunk nemes tetteit
idézte, aki hazát épített Európában, csonkaságban ma
is élõ hazát, a magyarság pedig, épp úgy ragaszkodik a
Szent Királyához, akár az anyanyelvéhez. 

Az ünnepi gondolatokat tánccsoportok nem minden-
napi elõadásai tették színesebbé.

Nagy sikert aratott a szentkirályi tánccsoport, akik
népies és modernebb stílusok keverésével tették vál-
tozatosabbá a mûsort, de felléptek még a porrogszent-
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Vasárnap

A vasárnapi istentiszteletre sereglett szentkirályiak
számára kül és belföldrõl, dr. Tõkés István nyugalma-
zott teológiai tanár hirdetett igét, majd Mihály János
tiszteletes úr üdvözölte a jelenlevõket.A kalotaszent-
királyi vegyeskórus elõadása után dobbanhatott meg
mindenkinek a szíve, hiszen megannyi várakozás és
próbálkozás után végre valóra válhatott egy nagy álom,
hiszen a Szent Király szövetség egyik határozata
alapján minden határon túli település, mely a szövetség
tagja, és nem rendelkezik Szent István szoborral, a
találkozók alkalmából adományként fogadhat el egyet,
amely elkészítését a magyarországi szövetségi tagok
támogatják.

Ennek függvényében a templomban került sor egy
adománylevél ünnepélyes aláírására is a pol-
gármesterek által.

Külön köszönetet mondott Póka András György pol-
gármester úr a marosvásárhelyi születésû Dienes Attila
szobrászmûvésznek a bronzból készült mellszobor
megalkotásáért, valamint Kalotaszentkirályról Gere
Istvánnak, az emlékplakett elkészítéséért.

Az emlékplakett megörökíti azon szövetséghez tar-
tozó falvak neveit, akik hozzájárultak a szobor
elkészítéséhez. A szobrot és a plakettet a templomban
helyezték el, de a jövõben arra méltó helyre fogják elhe-
lyezni, ígérte a polgármester.

Az ünnepélyes pillanatok után Mihály János
tiszteletes Szent István érdemeire és erõfeszítéseire
hívta fel ismét a jelenlevõk figyelmét, hiszen a nagysá-
ga és méltósága végett döntött számos település a mel-
lett, hogy felveszi a nevét tiszteletbõl. Mindezek után
településünk viharos, néha gyászos történelmérõl szólt

a tiszteletes úr, de nem feledkezett megemlékezni, Ady
Endre falunkhoz való kötõdésérõl, hiszen itt ezen a
helyen született meg a még ma is álló öreg fa alatt az a
híres költemény''A Kalota partján'', amely minden
kalotaszentkirályit büszkeséggel tölt el.  

Az megemlékezések sorozata az Ady emlékmûnél
folytatódott, a Kalota partján,  ahol mindenki nagy
örömére „pompás magyarok", pompás viseletben
szavalták a Kalota Partján címû költeményt. A vers után
Kántor Lajos irodalomkritikus méltatta Ady
munkásságát, nagyérdemû törekvéseit.

Zárásként mindenkinek megköszönték a hoz-
zájárulását a rendezvény megszervezéséhez, és a
mielõbbi viszontlátás reményében búcsúztak egymástól
a résztvevõk.

A háromnapos rendezvénysorozatot az említett jeles
személyiségeken kívül megtisztelte jelenlétével : Cseh
Áron fõkonzul, Török Ferenc fõtanfelügyelõ-helyettes,
Lakatos András iskolaigazgató és megyei tanácsos,
Okos Márton, Pillich László, a megyei RMDSZ kulturális
alelnöke, Somai József, az RMKT elnöke, Farkas Mária
közgazdász, Sallai János, Szék polgármestere, Dániel
Márton a széki RMDSZ elnöke, Szép Gyula az orszá-
gos RMDSZ kulurális alelnöke, Máté András városi
tanácsos, M.K.T. elnök Heim András grafikus, Szilágyi
István Kossuth-díjas író.

A meghivottak között voltak azonban, akik legna-
gyobb sajnálatu(n)kra nem tudtak megjelenni, úgy mint:
Vasile Soporan Kolozs megye prefektusa, Serban
Gratian Kolozs Megyei Tanács elnöke, Mesterházi Attila
politikai államtitkár, Nicolae Sabau népdalénekes, pol-
gármester, Dan Canta alprefektus, Liviu Medrea a
megyei tanács alelnöke.

Kismihály Hajnal

A települések képviselõi a Kalotaszenkirály-
Zentelke zászlajára kötözték az együttmûködés
szallagjait.

királyi, vágkirályfai, a bánffyhunyadi „Nepoþii Iancului"
csoportok, továbbá a marosszentkirályi, a székelyszent-
istváni, illetve a kalotaszentkirályi táncosok. 

A mûsor feledhetetlen pillanatai voltak, amikor a
települések képviselõi a szövetség zászlajára kötözték
az együttmûködés szallagjait.

Okos Márton úr véleménye szerint ezen ünnepség,
találkozó igencsak nagy jelentõséggel bír a falu

számára, hiszen ahol emberek találkoznak, barátságok
szövõdnek, könnyebb a párbeszéd gazdasági és kul-
turális  téren is. Álláspontja szerint az alapok le vannak
téve, és csak a települések önnkormányzatától függ,
hogyan próbálják ezt tovább építeni.

A különleges ünnepség végezetével nem maradt
más hátra, mint az iskola udvarán hajnalig tartó
szabadtéri mulatozás.

Nagy sikert aratott a szentkirályi tánccsoport, akik
népies és modernebb stílusok keverésével tették
változatosabbá a mûsort
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FONTOS ÉS SÜRGÕS TUDNIVALÓK A VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
ENGEDÉLYEK KIBOCSÁJTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

Minden fizikai személy vagy családi vállalkozó, aki bármilyen irányú gazdasági tevékenységet folytat, a
2002-be kiadott 507. számú Törvény értelmében engedéllyel kell rendelkezzen.

Ezeket az engedélyeket a község polgármestere bocsátja ki kérelemre, mindazoknak akik eleget tesznek a
következõ feltételeknek: 

- betöltötték a 16 évet
- igazolják egészségi állapotukat az engedélyezendõ tevékenység folytatására.
- rendelkeznek, képesítést igazoló irattal az engedélyezendõ tevékenység folytatására.
- nem voltak végleges törvényszéki határozat alapján elítélve az engedélyezendõ tevékenység kapcsán. 
Az 1990/54-es Dekrétum-Törvény alapján kiadott engedélyek, ez év november 4-én érvényüket veszítik.

Minden fizikai személy vagy családi vállalkozó, a tevékenység folytatása érdekében köteles ezeket kicserélni
és csak egy engedéllyel rendelkezhet amit a következõ iratok alapján vehet tulajdonába:

- típuskérvény (családi vállalkozás esetén, minden személy által aláírva),
- erkölcsi bizonyítvány (eredeti), 
- személyazonossági igazolvány másolat, 
- orvosi igazolás az engedélyezendõ tevékenység folytathatóságára, ( eredeti), 
- az engedélyezendõ tevékenységben való szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolata,
- a folytatandó tevékenységtõl függõen, más intézmények beleegyezése, jóváhagyása.
- igazolás a Kereskedelmi Nyilvántartástól a cég létezhetõségérõl.
- adómentességi bizonyítvány a kolozsvári pénzügyi igazgatóságtól.
Az engedélyt, a kézbevétel után köteles mindenki 15 napon belül a Kereskedelmi Nyilvántartásnál és a

területi pénzügyi hivatalnál bejelenteni.

FELVILÁGOSITÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL TITKÁRSÁGÁN!!!

INFORMAÞII IMPORTANTE ªI URGENTE
PENTRU OBÞINEREA AUTORIZAÞIILOR.

Persoana fizicã care desfãºoarã activitãþi economice în mod îndependent ºi asociaþia familialã trebuie sã
deþinã autorizaþie eliberatã pe baza Legii nr.507/2002.

Aceste autorizaþii vor fi eliberate, la cerere, de cãtre primarul comunei pentru cei care îndeplinesc urmã-
toarele condiþii:

- sã aibã împlinit vârsta de 16 ani,
- starea sãnãtãþii, doveditã cu certificat medical, sã le permitã desfãºurarea activitãþii pentru care se solicitã

autorizaþia,
- sã aibã calificarea necesarã desfãºurãrii activitãþii economice pentru care se solicitã utorizaþia,
- sã nu fi fost condamnaþi prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru exercitarea fãrã drept a unei

profesii.
Autorizaþiile eliberate pe baza Decretului-Lege nr.54/1990 îºi pierd valabilitatea cu data de 4 noiembrie a.c.

ºi trebuiesc schimbate. Persoana fizicã care desfãºoarã activitãþi economice în mod îndependent sau o asoci-
aþie familialã are dreptul de a deþine o singurã autorizaþie pentru obþinerea cãruia e necesar sã depunã o docu-
mentaþie, care va cuprinde:

- cerere tip ( în cazul asociaþiei familiale aceasta trebuie sã conþinã semnãturile tuturor membrilor asociaþiei;
- cazier judiciar în original,
- copi de pe actele de identitate,
- certificatul medical eliberat pentru desfãºurarea activitãþii solicitate, în original,
- documentele care atestã calificarea profesionalã,
- în cazuri deosebite acorduri ºi avizele eliberate de instituþiile abilitate,
-  dovadã privind disponibilitatea firmei eliberatã de Oficiul Registrului Comerþului 
- certificat de cazier fiscal emis de D.G.F.P.C.F.S.teritorialã,

Dupã obþinerea autorizaþiei posesorii sunt obligaþi în termen de 15 zile a înregistra în Registrul Comerþului ºi
la Administraþia Financiarã teritorialã.

ALTE INFORMAÞI LA SECRETARIATUL PRIMÃRIEI ! ! !



Hotãrârile adoptate de Consiliul Local Sâncraiu
în perioada mai-august 2003.

- Hotãrârea nr.16 cu privire la execuþia bugetarã la finele trimestrului I. 2003.
- Hotãrârea nr.17 privind impozitele ºi taxele locale pe anul 2004.
- Hotãrârea nr.18 privind restituirea sumelor încasate ca impozit pe terenurile din extravilanul localitãþilor.
- Hotãrârea nr.19 privind eliberarea din funcþia de consilier a domnului Imre Attila.
- Hotãrârea nr.20 privind organigrama, statul de funcþii ºi numãr de posturi.
- Hotãrârea nr.21 privind STATUTUL comunei Sâncraiu.
- Hotãrârea nr.22 privind modificarea REGULAMENTULUI de organizare ºi funcþionare a CONSILIULUI

LOCAL.
- Hotãrârea nr.23 privind constituirea comisiei de apãrare împotriva dezastrelor pentru perioada anilor

2004-2007
- Hotãrârea nr. 24 privind rectificarea bugetului Local
- Hotãrârea nr.25 privind modificãrile intervenite în inventarul domeniului public al comunei Sâncraiu.
- Hotãrârea nr.26 cu privire la participarea consiliului local Sâncraiu la constituirea unei fundaþii pentru

acordarea de burse unori elevi cu rezultate deosebite în procesul de învãþãmânt din mediul rural.
- Hotãrârea nr.27 privind înfiinþarea Serviciului de Pompieri Civili al comunei Sâncraiu, Judeþuzl Cluj.
- Hotãrârea nr.28 privind aprobarea acordului, precum ºi a convenþiei dintre Consiliul Local al comunei

Sâncraiu ºi Consiliul Judeþean Cluj privind achiziþionarea ºi implementarea la nivelul comunei Sâncraiu a
sistemului informatic judeþean.

- Hotãrârea nr.29 privind acordarea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE d-lui Pomogats Bela 
- Hotãrârea nr.30 privind acordarea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE d-lui Kantor Lajos
- Hotãrârea nr.31 privind numirea persoanei cu atribuþii de îndrumare, control ºi constatare a încãlcãrii legii

în domeniul P.S.I .

CONÞINUTUL ACESTOR HOTÃRÂRI POT FI STUDIATE LA AFIªIERUL PRIMÃRIEI !!!
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Stimaþi concetãþeni!

Gospodãria unei case depinde de cel care o intreþine
ºi aceasta nu poate prospera decât numai prin muncã.
Aceastã afirmaþie este doveditã de cãtre bunii gospo-
dari aflaþi la conducerea primãriei comunei noastre.

Aºa cum bine ºtim, Comuna Sâncraiu se aflã pe
primul loc din Judeþ datoritã bunei colaborãri dintre
Primãrie ºi cetãþenii comunei. În ce priveºte satul
Brãiºoru, pe care-l reprezint, un lucru important deja
realizat constã în reparaþia generalã efectuatã la clãdi-
rea ºcolii din sat. În urmã cu 5 ani s-a renovat acoperiºul
acesteia, iar în anul curent lucrãrile au continuat cu
înlocuirea pardoselei din lemn deja distrusã cu beton
simplu, s-au schimbat toate geamurile ºi uºile, s-a pus
sticlã, s-a reintrodus curentul electric. De asemenea
exteriorul clãdirii a fost reparat precum ºi scãrile de la
intrare. O parte din banii folosiþi în acest scop provin de
la Consiliul Judeþean Cluj, iar alta din fondurile proprii
ale primãriei Sâncraiu. Toatã valoarea acestei lucrãri 
s-a ridicat la aproximativ 300 milioane lei.

Pe viitor, într-una din sãlile mici ale acestei ºcoli
dorim sã amenajãm un mic cabinet medical unde
cadrele medi-cale din centru de comunã sã-ºi poate

consulta pacienþii din satul Brãiºoru, în prima zi de joi
din fiecare lunã, dupã cum se ºtie. Sperãm cã în viitor
satul nostru sã prospere ºi prin creºterea natalitãþii 
pentru a putea redeschide grãdiniþa.

Precum spune vechiul proverb românesc „ Nu existã
pãdurã fãrã uscãturi" în satul Brãiºoru avem cetãþeni rãi
platnici care nici la acestã orã nu vor sã-ºi facã datoria
faþã de colectivitate pentru ridicarea gunoiului menajer.
În acest sens Primãria a luat hotãrârea sã îndrepte
lucrurile ºi sã-i facã pe cei menþionaþi sã se conformeze
dispoziþiilor date de conducere prin amenda care o vor
primii.

Pentru ca oglinda satului nostru sã arate mai bine
trebuie sã dãm dovadã de oameni gospodari, iar curãþe-
nia sã fie exemplarã nu prin depozitarea gunoiului
menajer la capetele satului ºi la podul de peste Valea
Cãlãþii. Sperãm ca în viitor sã avem o colaborare mai
bunã ºi înþelegere din partea tuturor locuitorilor din
comuna noastrã.

În încheiere vreau sã mulþumesc în numele satului 
D-lui primar ºi D-lui viceprimar precum ºi consiliului
local pentru sprijinul acordat.

Rus Stelian
consilier
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Ady-hírek
Röviden ismertetnénk az Ady Endre Kulturális Egyesület nyári tevékenységét:
� Támogatást nyertünk pályázatok által, a Felszegi mulattság és a Gyarmathy Zsigáné alko-

tótábor megszervezésére. A Bánffy-ház tetõjavítására pályázott támogatásra elutasító választ
kaptunk.
� Július 6-án megtartottuk az éves közgyûlést, amely elfogadta: az elnökségi beszámolót, az

új tagok felvételét és a tagsági díj emelését.
� Okos Miklós támogatása által elkészültek a Bánffy-ház folyosójának ablakai.
� Július utolsó hetében közmunkát szerveztünk a Bánffy-háznál, ahol takarítottunk és

ablakokat festettünk.
� Tagjaink részt vettek a Szentkirályok Találkozójának, az idei Ady-napok szervezésében.
� Vezetõségünk Tiszteletbeli Polgár címre javasolta: Pomogáts Bélát az Illyés Közalapítvány

elnökét és Kántor Lajost, irodalomkritikust. 
� Augusztus végén, legfiatalabb tagjaink edzõtáborban vettek részt Törökszentmiklóson.

P.Gy.Á. 

Kiadja a Kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal
Editat de Primãria comunei Sâncraiu

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

A vízszolgáltatással
kapcsolatos
tudnivalók.

Az aszály miatt a vízszolgáltatás korlá-
tozására vagyunk kényszerítve, ebbõl az
okból kifolyólag délelõtt 11 órától este 8
óráig a fõ víztározót lezárjuk, hogy nap-
közben fel tudjon telni és így az estéli órák-
ban a dombokon lakó családok is vízhez
jussanak.

Kérjük a lakosságot, hogy a vizet csak a
legfontosabb célokra használják. Bárki ha
észrevesz olyan személyeket akik a vizet
pazarolják kérjük az észrevételeket névte-
lenül a tanács ajtaján található ládába
elhelyezni, hogy a vétkeseket ellenõrizni
és felelõségre tudjuk vonni.

Ugyanez a jelzési lehetõség érvényes
azokkal szemben is akik a szemetüket
különbözõ helyekre dobják.

Spre ºtiinþa localnicilor în
legãturã cu furnizarea

apei potabile

Din cauza secetei suntem nevoiþi sã
restricþionãm furnizarea apei potabile. De
la ora 11 pânã la ora 20 se inchide robine-
tul de la bazinul mare pentru ca seara sã
aibã acces la apã ºi familiile care locuiesc
pe teritoriile mai înalte ale satului.

Rugãm cetãþenii ca sã nu risipeascã
apa potabilã ºi sã o foloseascã în scopuri
strict necesare. Oricine dacã observã per-
soane care risipesc apa este rugat sã ne
sesizeze anonim în cutia care este montatã
la întrare în primãrie, pentru ca cei vinovaþi
sã pot fi controlaþi ºi traºi la rãspundere. 

Acest lucru este valabil ºi pentru per-
soanele care aruncã gunoiul menajer în
diferite locuri.

!


