
Nagy beruházások ideje

Újra köszöntöm a községi krónika olvasóit, 
településünk minden lakosát. Meggyozodésem, hogy 
várták a lap megjelenését, hisz mindenki bepillantást 
kíván kapni fehéren-feketén a községben zajló életrol, 
eseményekrol, tevékenységekrol.

Az elozo lapszámaink egyikében a „Merjünk nagyot 
álmodni” címet olvashatták, a mostani lapszámunkban 
már az álmok valóra válásáról beszélhetünk, azaz feléb-
redhetünk. Lapszámaink archívumában, aki visszapillant, 
azt az ígéretünket olvashatja, miszerint lobbizunk, 
pályázunk annak érdekében, hogy jobb életkörülmé-
nyeket biztosítsunk községünk minden lakosának. Az 
igéretünket bátran vállaltuk és idovel valóra is válnak.

Az elmúlt idoszakban az áprilisi beszámoló óta a 
következoket tudtuk megvalósítani a községben:

Bovítettük a közvilágítást Malomszegen. A polgár-
mesteri hivatal számára, a lakosság minél hatékonyabb 
kiszolgálása, valamint munkánk minoségének jobbítása 
érdekében számítógépeket, modern fénymásolót és 
bútorzatot vásároltunk. Közbejárásunkra elkészült a 
Magyarókereke felé vezeto úton a híd, az utat befoltozták, 
a dombon levezeto utat megígérték, hogy alapos munká-
val jövore tesszik rendbe. Pályázatot nyújtottunk be egy 
sportterem építésére, amit meg is nyertünk és november 
végén hozzá is kezdtek a munkához, ha minden jól megy, 
az iskolai év befejezéséig a terem elkészül. A beruházás 
összege 8 milliárd régi lej. Megkezdodött az új étkezde 

2építése az Ady Endre Iskolában, 600m -es három szintu 
épület fogja színvonalasan kiszolgálni a mikrorégió 
tanulóit. A beruházás összege megközelítoleg 25 milliárd 
régi lej. Számításaink szerint az építkezési munkálatok 
néhány éven belül fognak befejezodni. A bentlakásban 
sikerült beszerelni a központifutés-rendszert, és 
reményeink szerint az óvodában is hasonló beruházásra 
kerül sor. Az elmúlt idoszakban elkészítettük a 126-os 
községi út (orház-Hados- 15,2 km) elotanulmányi és 
technikai tervét, sot: közbeszerzési eljárás során 
megnyerték a kivitelezést és a novemberi hónap folyamán 
hozzákezdtek a munká-latokhoz. Elkészült a 124-es 
községi út (Kalotadámos-Jákótelke - 5,25 km) 
elotanulmányi és technikai terve, hozzá is kezdtek a 
kivitelezéshez. A 126-os községi út, 108-as megyei út 
Kalotaszentkirály-Malomszeg-E60-Hadosfalva 15,2 km   
befektetés összege 80 milliárd régi lej, a 124-es pedig 21 
milliárd. Világosan látszik, hogy a befektetés néhány évet 
majd igénybe vesz. Pályáztunk a kalotaszentkirályi 
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-rendszer 
kiépítésére, a 7/2006-os kormányrendelet által nyújtott 
támogatásra. A több mint 10 km-es rendszer biztosítaná 
falunk égeto problémájának megoldását, a szennyvíz 
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Timpul marilor investitii

Bine v-am gasit  din nou. Sunt convins ca toti locuitorii 
au aţteptat aparitia jurnalului comunei, pentru a avea o 
viziune asupra evenimentelor ţi realizarilor din localitate.

Într-una dintre numerele anterioare ale cronicii v-am 
promis ca ne straduim, scriem proiecte pentru a crea con-
ditii de trai mai bune pentru fiecare locuitor. Acum putem 
afirma, ca ceea ce am visat atunci, treptat devine realitate.

Începând cu luna aprilie am avut urmatoarele realizari:
La Braiţoru am executat lucrari pentru extinderea 

retelei de iluminat public. Am cumparat calculatoare, 
copiator ţi mobilier prin care îmbunatatim serviciile 
prestate de angajatii primariei.  La insistentele noastre, 
s-a construit un pod pe DJ 103J spre Aluniţu, şi s-au 
executat lucrari de plombari pe acest drum. Am primit 
promisiuni, ca drumul la ieţirea din satul Sâncraiu va fi 
renovat în cursul primaverii. Am depus un proiect 
privind construirea unei sali de gimnastica. Proiectul a fost 
declarat eligibil, la sfârţitul lunii noiembrie am demarat 
lucrarile, care pâna la sfârţitul anului ţcolar vor fi 
terminate. Valoarea investitiei: 8 miliard Lei vechi. La 
Ţcoala „Ady Endre” au fost începute lucrarile pentru 
construirea unei cantine de o suprafata de 600 m² cu trei 
nivele, care va deservi elevii din microregiune. Valoarea 
aproximativa a investitiei va fi de 25 miliarde Lei vechi. 
Realizarea investitiei va dura câtva ani. La internatul 
şcolii a fost instalat sistemul de încalzire centrala, speram 
ca ţi la gradinita sa fie realizata o astfel de investitie. S-a 
întocmit studiul de fezabilitate ţi proiectul tehnic pentru 
drumului comunal DC126 (DJ 108-Hodişu, 15,2 km), 
executia a fost adjudecata prin licitatie deschisa, iar în 
noiembrie lucrarile au fost începute.

S-a realizat studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic 
pentru drumul comunal DC 124 (DJ 108 - Domoşu - 
Horlacea, 5,25 km) şi s-au demarat lucrarile de executie. 



Valoarea investi?iei DC 124, (DJ 108- Domo?u -Horlacea, 
5,25 km este de 21 miliarde Lei vechi, iar al drumului DC 
126 (DJ 108 Sâncraiu - Brãi?or - Hodi?u, 15,2 km) 80 
miliarde Lei vechi. Astfel lucrările vor fi finalizate în câ?va 
ani. Pe baza H.G. nr. 7/2006 am depus un proiect privind 
construirea sistemului de canalizare ?i a sta?iei de epurare 
în Sâncraiu. În acest an Guvernul ne-a alocat 400 milioane 
ROL, sumă din care am întocmit studiile ?i proiectele, am 
achitat cheltuielile pentru autoriza?ia de construire. 
Sperăm, că la anul Guvernul ne va aloca suma pentru 
realizarea acestei investi?ii. Consiliul Local va suporta 
10% din valoarea investi?iei, din cele 35 miliard ROL. Am 
executat lucrări de îmbunătă?ire pe drumurile de câmp ?i 
am montat pode?e

S-au terminat lucrãrile la re?eaua de apă potabilă a 
satului Sâncraiu. Am extins re?eaua cu aproximativ 1800 
m. Valoarea investi?iei a însemnat o sumă aproximativã de 
450 milioane ROL. Vă mul?umim pentru în?elegerea ?i 
răbdarea de care a?i dat dovadã, ?i pentru sprijinul 
financiar cu care a?i contribuit. ?i în acest an am fost 
organizatorii ?i sponsorii diferitelor concursuri de 
literatură, sport ?i ecologie (încheierea anului ?colar, Ziua 
Mondială a Pământului etc.). În colaborare cu Asocia?ia 
Ecologică „Silvanus” ?i cu Asocia?ia Culturală „Ady Endre” 
din banii ob?inu?i prin proiecte, am executat următoarele: 
am restaurat fântânile publice, am renovat acoperi?ul 
Casei Bánffy, am pus indicatoare stradale, au fost a?ezate 
mese ?i bănci în jurul lacurilor Horai?ei, au fost marcate 
indicatoare turistice Am participat cu forma?ia de dansuri 
la festivalul "Alinã dor, alinã" organizat de Primãria 
Cicârlãu prin domnul primar Nicolae Sabău. Totodatã 
amintim "Zilele satului Sâncraiu" (22-23 septembrie), cu 
ocazia căruia localnicii au avut posibilitatea să se distreze 
în cadrul programelor ?colare, programului artistic sau  
admirând jocurile de artificii. După posibilită?i am 
executat lucrări de între?inere pe drumurile comunei, am 
asigurat iluminatul public, contribuind astfel la siguran?a 
publică. La casa de cultură din Horlacea am instalat noi 
corpuri de iluminat. Am executat lucrări de renovare ?i 
de instalare a conductei de apă la clădirea grădini?ei din 
Domo?. Prin depunerea proiectelor, am ob?inut fonduri 
pentru lucrările de renovare la biserici. Am sponsorizat 
echipa de fotbal, cheltuielile de transport ale echipei, am 
între?inut terenul de fotbal. Colectarea ?i transportul 
de?eurilor a fost fluentă, am plantat arbori pe malurile 
"Canalului Morii". Am ajutat popula?ia privind racordarea 
la Internet. Cri?ul SA a deschis un punct  de lucru în satul 
Sâncraiu.

Suntem mândri la aceste realizări. Mul?umiri pentru 
ajutorul primit de la dumneavoastră, pentru munca 
colegilor de la primărie ?i din ?coală, ?i pentru sprijinul 
acordat de Consiliul Local ?i Consiliul Jude?ean de 
organiza?ia jude?eanã ?i na?ionalã ale UDMR-ului. 

Sperăm că ?i după integrarea în UE putem colabora 
pentru rezolvarea problemelor noastre comune.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnã, în numele Consiliului 
Local, al primãriei al organiza?iei jude?ene a UDMR ?i al 
meu personal, vã doresc Sărbători Fericite ?i un An Nou 
plinã de realizãri!

PÓKA  ANDREI -GHEORGHE
primar

Vicepre?edintele organiza?iei jude?ene a UDMR Cluj
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levezetését és kezelését. Az idénre a kormány 400 millió 
régi lejt utalt ki, amivel a terveket készíttettük és az 
építkezési engedélyt beszereztük, reményeink szerint a 
kormány tavasszal „zöld utat ad”, és biztosítja az összeget 
a beruházás elkezdéséhez és véghez viteléhez. Itt 
jegyzem meg, hogy a helyi tanács 10%-os önrészt vállalt a 
beruházásból, a beruházás összege kb. 35 milliárd régi 
lej. Néhány mezei úton is alapos munkát végeztünk és 
hidakat is elhelyeztünk a faluból kivezeto utakon,  
Malomszegen. Befejezodtek a vízhálózati munkálatok, 
amelynek során 1800 m új vezetéket helyeztünk el. 
Mindez a sáncásással és a munkálatokkal kb 450 millió 
régi lejbe került. Itt szeretném megköszönni a falu 
lakosainak a megértését, akik a vizet sokszor nélkülözték 
és rész vállaltak a pénzbeli kifizetésekbol is. Az idén is 
szervezoi vagy társszervezoi, támogatói voltunk a 
különbözo irodalmi, sport- és  ökológiai versenyeknek 
(tanévzáró, Föld-napja, csipkefozo verseny stb). 

Közösen a Silvanus Öklógiai Egyesülettel és az Ady 
Endre Kulturális Egyesülettel pályázatokból a következo-
ket valósíthattuk meg: felújítottuk a köztéri kutakat és a 
Bánffy-ház tetoszerkezetét, turista-jelzotáblákat helyez-
tünk el, a Kohegy-tavaknál asztalok, padok készültek és 
turista útvonalak festodtek. A tánccsoporttal viszonoz-
tuk Nicolae Sabau népdalénekesnek a falunapokon 
történt fellépését, amikor képviseltük községünket 
Nagycsikárlón az ott rendezett tehetségkutató versenyen. 
Tánccsoportunk nagy sikert aratott. Külön megemlít-
heto a szeptember 22-23-án rendezett falunap, melyen 
mindenkinek lehetosége volt kikapcsolódni az iskolai 
programokon, ünnepi musor, a Dolly Roll koncert vagy a 
tuzijáték során. Lehetoségeink szerint rendben tartottuk 
útjainkat, utcáinkat, a közvilágítás muködését biztosítva 
hozzájárultunk a közbiztonság erosítéséhez. A jákótelki 
kultúrotthonba új világítótesteket szereltettünk. 

Javításokat eszközöltünk a kalotadámosi óvoda 
épületén, vízvezetési munkálatokat végeztünk. 

Egyházainkról sem feledkeztünk meg, pályázatok meg-
írásával és képviselésével sikerült pénzt szerezni felújí-
tási munkálatokhoz. Támogattuk a sporttevékenységet,  
biztosítottuk a foci csapat szállítási költségeit. A tiszta-
ság terén jól muködött a szemét gyujtése és szállítása, 
fákat ültettünk a Malomárok partjára. Segítettük a 
lakosságnak az internethez való hozzáférését. 

Fiókhivatalt nyitott a Crisul Szövetkezet a váróterem 
felújított épületében, melynek egyelore kevés hasznát 
veszi a közösség. 

E megvalósításokért, melyekre büszkék lehetünk, 
megköszönöm a község lakóinak segítségét, a helyi ta-
nács támogatását, a polgármesteri hivatal minden mun-
katársának kitartó munkáját, az iskola vezetoinek és 
munkaközösségének, valamint az RMDSZ megyei és 
országos vezetoinek a támogatását. Remélem, hogy az 
uniós csatlakozás után is közösen megvalósítjuk céljain-
kat és meg tudjuk oldani a mindig aktuális gondjainkat.

A közelgo ünnepek alkalmával a Helyi Tanács, a Pol-
gármesteri Hivatal, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete 
és a magam nevében kívánok Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Új Évet.

PÓKA  ANDRÁS -GYÖRGY
Polgármester

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének alelnöke
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Kedves testvéreim, tisztelt olvasók!

Istennek különleges és érthetetlen kegyelméből újra 
Karácsonyt ünnepelni készülünk. Megannyi pompa, dísz 
és csillogás… Kell az ünnep - meghitt, csendes  de vajon 
lessz-e benne az, aminek lenni kellene, találkozás a 
Szabadítóval, aki megszületett? 

“Így szól az Úr: Megtérve és megnyugodva 
megmaradhattatok volna; csöndességben és 
reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akartátok, 
hanem ezt mondtátok: Nem, hanem lóra ülve vágtatunk, 
ezért majd vágtatnotok kell; és gyors paripán elhajtunk; 
ezért gyorsak lesznek üldözőitek.” - Ézs 30:15-16

Klasszikus ígék koppannak a posztmodern, világjárt 
ember karácsonyi ünneplőbe öltöztetett szívén: „...ne-
vezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő 
népét annak bűneiből...” - „...nevét Immanuelnek nevezik, 
a mi azt jelenti: Velünk az Isten...” - „...kincseiket kitárván, 
ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát” -”... 
ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet...” 

Mondanak, mondhatnak-e még nekünk valamit? Vagy 
Reményik szavai illenek ránk inkább: „vad-idegenül kutat 
a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene...”

Idén több lesz a csillogás. De sajnos az importált hol-
land gyertyakultusz nálunk is kopott, megfakult szíveket 
világít. Minél nagyobb a fénypompa kívül, annál nagyobb 
a sötétség ott belül. Kinél csodáljuk majd a legpompásabb 
díszvilágítást? Kalotaszeg, te is szereted a pompát!

A következő Ígével szeretnék túlmutatni karácsony 
misztikumán, hogy felragyogjon előttünk a teljes evangéli-
um. „Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne (Krisztus-
ban) lakozzék az egész teljesség; és hogy Ő általa békél-
tessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az 
Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, 
akár a földön, akár a mennyekben.” (Kol. 1:19-20) 

A karácsony túlmutat önmagán, nagypéntek keserű 
gyalázatát és a húsvét győzelmét ragyogtatja fel. A 
karácsony nem rólunk szól, de érettünk van. A karácsony 
nem külső ünneplés, hanem a megváltott szív belső 
öröme. Mennyei Atyánk nem fáradt el, hogy kegyelmét 
osztogassa ezen az ünnepen.

“És imára is kulcsolom kezem,
Úgy esedezem szívetlenül - szívért, 
Szárazon adom Istennek magam, 

Hátha reám bocsátja harmatát,
És kinyílik a kőből egy virág.”

(részlet Reményik Sándor:
És a szívem is elhagyott engem című verséből)

Karácsonyi fohász
Adjál nekünk megfogható helyett

felfogható igét: üzenetet!
Sok dísz helyett, mely fenn a fán ragyog,

lelkünk egén vezérlő csillagot.
Adjad nekünk az angyalok szavát,

derüljenek vele az éjszakák!
Adjad nekünk a bölcsek útjait:
vezessen el a jászolig a hit!

S fogadd el ott szívünket mirrhaként
hálánkat is a Jézus Krisztusért!

Füle Lajos

Áldott Karácsonyt kedves Kalotaszentkirály és 
vidéke. Légy bölcs(ő) ezen az ünnepen.

Oláh Lajos lp.

- - 

Iubiţi creştini

Întruparea Fiului lui Dumnezeu este o mare taină, ea 
nu se poate pătrunde de mintea omenească şi nici nu se 
poate înţelege. Sfântul Apostol Pavel zice: „Cu adevărat, 
mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în 
trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a 
înălţat întru slavă” (I. Tim. 3,16). 

În ce constă această mare taină? În aceea că Cel fără 
de început ia început prin naştere din trup omenesc. Cel 
nevăzut, în chip văzut, Se arată în lume. Cel necuprins de 
ceruri, în peştere Se cuprinde şi-n scutece Se lasă 
înfăşurat. Cel ce şade pe heruvimi şi este slăvit de cetele 
îngereşti, primeşte a Se naşte în staulul vitelor. Cel născut 
din Tată fără de mamă, mai înainte de veci, „la plinirea 
vremii” (Galateni 4,4), se naşte pe pămînt din Fecioară 
fără bărbat. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face: „Şi 
Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sătăştiut întru noi” (Ioan 
1,14).

El a venit în lume ca să descopere pe Tatăl ceresc ca 
Părinte al Său şi-al oamenilor, să se descopere pe sine că 
este Fiul Tatălui Să-L vădească pe Duhul Sfânt pe Care Îl 
va trimite Tatăl peste Sfinţii Apostoli, spre a întemeia în 
chip aievea Biserica lui Iisus, sfinţiat-o cu adevărul, 
dându-i tăria spre a nu putea fi biruită nici de poţile iadului. 
În această biserică, întemeiată de Mântuitorul pe cruce, 
se descoperă şi se face cunoscută nouă pe deplin 
învăţătura cea mântuitoare a lui Iisus Hristos.

Întrupându-se, Iisus Hristos S-a dezbrăcat de slava Sa 
dumnezeiască şi luând chip de rob, S-a făcut asemenea 
oamenilor, smerinduse pe sine, ascultător făcându-se 
până la moarte, şi încă moarte de cruce (Filipeni 2,7-8).

Cel Atotputernic primeşte a Se supune suferinţelor şi 
umilirii. Nu numai că se întrupează ca om, dar Îşi alege şi o 
naştere smerită şi sărăcioasă, în staulul vitelor, rece şi 
neprimitor. Iisus Hristos nu Se naşte într-o familie 
împărătească ori din tagma înţelepţilor lumii, ci dintr-o 
fecioară săracă, evlavioasă şi smerită.

Peştera în care S-a născut Iisus Hristos nu era cum ne 
este înfăţişată în iconografia creştină  o peşteră în care 
lumina străluceşte, pereţii sunt albi şi curaţi, coloane de 
marmură sprijină şi impodobesc întrarea-, ci era un 
adăpost obişnuit de vite, cu miros de grajd, rece şi 
întunecos. Într-un astfel de staul s-a născut Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu!

Iisus Hristos, luând trup omenesc din Fecioara Maria a 
simţit în trupul Său tot ceea ce este caracteristic omului, 
fiind supus aceloraşi legi ale firii omeneşti. Astfel a suferit 
ca orice om foamea, setea, oboseala, frigul, aşiţa, 
amărăciunea, mâhnirea, bucuria, teama, durerea, întru 
toate asemănindu-se nouă, afară de păcat.

Ieslea în care S-a născut Mîntuitorul este cel dintâi 
amvon din care, prin chipul naşterii Sale, ne-a arătat calea 
pe care trebuie s-o urmărim, a virtuţilor pe care să ni le 
însuşim: smerenia, modestia, umilinţa. El ştie că rănile de 
care suferă cel mai mult oamenii, şi care-i îndepărtează 
de Dumnezeu sunt mândria, lăcomia, trufia, dorinţa de 
stăpânire, slava deşeartă şi altele, asemenea lor.

Între naşterea şi moartea Mântuitorului este o mare 
asemănare, privind Betleemul, locul naşterii, şi Golgota, 
locul răstignirii şi jertfei Sale, vedem că El S-a născut în 
mijlocul vitelor şi nu între tâlhari. Gol S-a născut în iesle şi 
gol moare răstignit pe cruce. În peşteră străină Se naşte, 
şi în mormânt străin se îngroapă. În miez de noapte Se 
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si îmbracaminte, ne-am împodobit si primenit casele, si 
toate acestea sunt necesare si folositoare, însa ele se 
refera doar la cele ale trupului. Dar cea mai placuta 
pregatire si aleasa îndeletnicire dorita de Iisus Hristos este 
o sincera marturisire de pacate si o vrednica împartasire. 
În felul acesta Iisus Se naste în camara sufletului nostru.

Sa-l rugam pe Bunul Dumnezeu ca Nasterea lui Iisus 
sa vina în casele noastre cu bucurie, liniste, pace si 
impliniri iar Anul Nou sa ne aduca prosperitate si buna 
învoire.

Preot
Rus Stelian

naşte, dar steaua cerească, dar steaua cerească şi îngerii 
Îi luminează peştera. În miezul zilei Îşi dă duhul pe cruce, 
însă întunericul cuprinde pământul şi cutremurul îl 
zguduie. Naşterea Sa, prin magi şi stea se descoperă, 
tulburând intreg Ierusalimul, dat Învierea Sa din morţi, prin 
ostaşii ce-L străjuiau, şi mormântul gol se vesteşte, 
răscolind din nou Ierusalimul. Îngerii vestesc, cel dântâi, 
păstorilor, naşterea lui Iisus şi tot îngerul anunţă 
mironoşitelor minunea cea slăvită a Învierii Domnului din 
morţi.

Pentru întâmpinarea praznicului Naşterii Domnului ne-
am îngrijit să avem toate cele trebuincioase trupului, hrană 

Hotărârile adoptate de consiliul local în perioada
septembrie – decembrie 2006

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea comisiei de licitaţie pentru lucrarea de execuţie 
„Modernizare drum communal DC 124, DJ 108 – Domoşu – Horlacea”

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea comisiei de licitaţie pentru lucrarea de execuţie 
„Modernizare drum communal DC 126, DJ 108  Sâncraiu  Brăişoru - Hodişu”

Hotărârea nr. 45 privind constituirea comisiei de licitaţie pentru lucrarea de execuţie 
„Construire sistem de canalizare şi staţie de epurare în localitate Sâncraiu”

Hotărârea nr. 46 privind co-finanţarea serbării „Zilele satului Sâncraiu”

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţia materialului lemnos din pădurea comunală, 
Boroleasa şi Dealul Botii  Pleşa 

Hotărârea nr. 48 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea nr. 49 privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare d-lui Velez Zoltán 

Hotărârea nr. 50 cu privire la acordul de principiu pentru darea în comodat a unei suprafeţe din grădina şcolii 
Alunişu pentru construirea unui “Cămin de Bătrâni”

Hotărârea nr. 51 cu privire la vânzarea clădirii în care funcţionează cabinetul medical

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea implicării Consiliului Local Sâncraiu în proiectul „Economia Bazată pe 
Cunoaştere”

Hotărârea nr. 53 cu privire la execuţia bugetară la 30 septembrie 2006

Hotărârea nr  54 cu privire la aprobarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de masă lemnoasă pentru 
Detaşamentul de Pompieri Huedin şi ADZH

Hotărârea nr. 55 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea nr. 56 cu privire la aprobarea reevaluării imobilului „Depozit de muniţie”

Hotărârea nr. 57 cu privire la aprobarea Regulamentului de salubrizare al comunei Sâncraiu

Hotărârea nr. 58 cu privire la interzicerea parcării utilajelor agricole, depozitării materialelor de construcţii şi 
lăsarea câinilor nesupravegheaţi pe domeniul public al comunei Sâncraiu

Hotărârea nr. 59 privind rectificarea bugetului local

Hotărârea nr. 60 privind stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure pe anul 2007

Hotărârea nr. 61 cu privire la aprobarea devizului general „Modernizare drum comunal DC 124”

Hotărârea nr. 62 cu privire la aprobarea devizului general „Modernizare drum comunal DC 126”

Hotărârea nr. 63 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2007

Hotărârea nr. 64 privind modificarea taxelor speciale pe anul 2007

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea numărului de personal, organigramaşi statul de funcţii pe anul 2007 
pentru aparatul propriu de specialitate a Consiliului Local al Comunei Sâncraiu

Hotărârea nr. 66 privind prelungirea contractului de închiriere a clădirii de la nr. 25 Sâncraiu.

Conţinutul acestor hotărâri pot fi studiate la afişierul primăriei.
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A HELYI TANÁCS

Vízdíj a 2007-es évre Kalotaszentkirály - Zentelkén:
- május 1-ig a nem kell fizetni vízdíjat, viszont abból az 
összegbol mindenkinek kötelessége vízórát 
felszerelnie
- vízóra beszerzésében a polgármesteri hivatal segíteni 
fog, januárban mindenki feliratkozhat és kedvezménye-
sebb áron vásárolhatja meg

3- a vízóra felszerelését követoen a vízdíj1,4 lej/m  

Környezeti adó (szemétdíj)
20 lej /személy /év a kalotaszentkirály-zentelki lakosok 
esetében és
18 lej /személy /év a községhez tartozó másik négy 
falu esetében.

Mentesülnek a környezeti adó (szemétdíj) alól:
- a szociális segélyben részesülok
- a család harmadik gyereke
- akik 2006. december 31-ig betöltötték 80. életévüket
- akik nem tartózkodnak településeinken a 2007-es 
évben, iskola vagy munkahely miatt

A 70 (2006 december 31-ig betöltött) és 80 év közötti 
lakosok a környezeti díj felét kell befizessék.

- a lassú járművek (a forgalomba be nem íratott 
traktorok, kaszálógépek, arató cséplő gépek
 stb.) 283 cikkely 3. bekezdés alapján ..............20 lej/év
- a helyi tanács mezőgazdasági területeinek
 bérlése ......................................................50 lej/ha/év

- utcai árusítás ................................................15 lej/nap
- a lakodalmas terem bérlése:
- lakodalomra.......................................................600 lej
- keresztelő és találkozók alkalmával ..................300 lej
- más tevékenységek (temetés) ............................50 lej
- szolgáltatás, kereskedelmi
tevékenység céljából ....................................150 lej/nap
- nem szolgáltatás, kereskedelmi
tevékenység céljából ......................................75 lej/nap
- csak termbérlés ...........................................75 lej/nap
- a kalotaszentkirályi kultúrotthon bérlése
- bálok, diszkók......................................................75 lej
- a kalotadámosi jákótelki kultúrotthonok bérlése:
- lakodalomra.......................................................200 lej
- keresztelő és találkozók alkalmával ..................120 lej
- más tevékenységek (temetés) ............................30 lej
- a malomszegi kultúrotthon bérlése: ....30 lej/hónap
- a magyarókereki iskola bérlése:
- lakodalomra.......................................................400 lej
- keresztelő és találkozók alkalmával ..................200 lej
- más tevékenységek (temetés) ............................30 lej
- padok és asztalok bérlése a lakodalmas teremből:
- egy asztal ..............................................................1 lej
- egy pad..................................................................1 lej
- a földeladás hirdetésének díja...............................5 lej

MÁS HELYI ILLETÉKEK SPECIÁLIS ADÓK, DÍJAK

ADÓK ÉS ILLETÉKEK A 2007-ES ÉVRE

A Helyi Tanács a 2006. december 11-i, 63. számú határozata alapján a 2007-es évre a következo adókat és 
illetékeket állapította meg (csak a fontosabbak kerülnek itt felsorolásra, a határozat teljes terjedelmében az utcai 
hirdeto tábláról tanyulmányozható).

 A KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK ADÓIÉPÜLETADÓK

Magánszemélyek épületeire kiszabott adók az adózási 
érték 0,1%-a. Az adózási érték megállapítása az 

2alábbi összeg / m .

Az épületadókat két részletben lehet kifizetni, március 
31-ig és szeptember 30-ig.
Aki március 31-ig kifizeti épületadójának teljes 
összegét 10%-os kedvezményben részesül

A közlekedési eszközök adóit két részletben lehet 
kifizetni, március 31-ig és szeptember 30-ig.
Aki március 31-ig kifizeti eszközei adójának teljes 
összegét, 10%-os kedvezményben részesül.

3Gépjármuvek Adóérték 200 cm -ként
vagy ennek töredékére

1. Kismotorok, motorkerékpárok
3 és személygépkocsik 1600cm -ig. .............................7

3 3 2. Személygépkocsik1601cm  és 2000 cm között .....15
3 3 3.Személygépkocsik 2001 cm  és 2600 cm között ....30
3 3 4. Személygépkocsik 2601cm  és 3000 cm között ....60
35. Személygépkocsik 3000cm  fölött........................120

6. Autobuszok, kisbuszok...........................................20
7. Tehergépkocsik, terepjárók 
és egyéb jármuvek 12 tonnáig ...................................25
- Forgalomba bejegyzett traktorok .............................15
- 12 tonna fölötti tehergépkocsikra,
a teherbírás alapján az adó....................100 - 1361 lej

- Utánfutók, lakókocsik:
- 1 tonnáig................................................................7 lej
- 1-tol 3 tonnáig......................................................24 lej
- 3-tól 5 tonnáig......................................................37 lej
- 5 tonna fölött........................................................46 lej

2 2lej/m lej/m
A. Beton, tégla vagy ko falú épületek: .......669*....397**
B. Fából, vályogból készült épületek: ........182* ....114**
C. Beton, tégla vagy ko falú melléképületek: 114* ....102**
D. Fából, vályogból készült melléképületek: ...68* ......45**
E. Az A-D kategóriába sorolható lakásnak
használt alagsori (pincelakás),
tetotéri helységek .....................................75%*...75%**
F. Az A-D kategóriába sorolható nem
lakásnak használt alagsori (pincelakás),
tetotéri helységek .....................................50%*...50%**

* Vízhálózat, csatornázás, villamoshálózat és futéssel 
rendelkezo épületek esetében.
** Vízhálózat, csatornázás, villamoshálózat és futés 
néküli épületek esetében.



Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în 
două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 sep-
tembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozi-
tului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 
de către persoane-le fizice, până la data de 31 martie 
2007, se acordă o bonificaţie de 10 %.

Pentru anul 2007 se stabileşte următoare taxe de apă, în 
satul Sâncraiu:
- până în data de 1 mai 2007 nu se plăteşte taxă de apă, 
dar cu suma respectivă cetăţenii sunt obligaţi în 
montarea apometrelor
- în achiziţionarea apometrelor vă sprijină primăria, în 
ianuarie se pot înscrie şi astfel acestea vor fi achziţionate 
mai ieftin.
- după montarea contoarelor de apă, valoarea taxei apei 
potabile este de 1,4 RON/mc. 
Se stabileşte taxă mediu pe an, pentru fiecare persoană, 
locuitor al satului Sâncraiu în sumă de 20 lei, iar pentru 
persoanele satelor aparţinătoare comunei, 18 lei.
 Sunt scutiţi de taxa de mediu: 
- beneficiarii de ajutor social;
- începând cu al treilea copil din fiecare familie;
- cei care au împlinit vârsta de 80 de ani la 31 decembrie 
2006
- persoanele plecate în anul 2007, pentru studii sau 
muncă.
Persoanele cu vârsta între 70 (împliniţi până la 31 
decembrie 2006) şi 80 de ani să beneficieze de o 
reducere de 50% a   taxei de mediu:

TAXE ŞI IMPOZITE PE ANUL 2007

În urma Hotarârii Consiliului Local Nr. 63 din 11. 12. 2006 au fost stabilite urmatoarele impozite şi taxe pe anul 
2007 (sunt mentionate cele mai imprtante, hotarârea în întregime se poate studia la efişierul primariei).

 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORTIMPOZITE PE CLADIRI
Impozitul pe cladiri la persoane fizice este 0,1% din 
valoarea impozabila. Valoarea impozabila este suma de 

2mai jos/m  de suprafata construita desfasurata al cladirii:

- taxe pentru vehicule lente
conform art. 283 alin. (3) ................................20 lei/an

- închirieri de terenuri agricole
de la primarie .............................................50 lei/ha/an

- vânzari srtadale ...............................................15 lei/zi
- închirierea salii de festivitati: - pentru ninti ....600 lei
- pentru botez si întâlniri ......................................300 lei
- alte activitati (înmormântari) ................................50 lei
- închirirera caminului cultural Sâncraiu
- pentru discoteci si baluri .....................................75. lei
- închirirera caminelor culturale din Domosu si 
Horlacea: - pentru nunti ....................................200 lei

- pentru botez si întâlniri ......................................120 lei
- alte activitati (înmormântari) ................................30 lei
- închirirera caminelor culturale din Braisoru
prin contract cu clauza de a folosi
pt înmormântari:...........................................30 lei/luna

- închirirera cladirii scolii din Alunisu:
- pentru nunti .......................................................400 lei
- pentru botez si întâlniri ......................................200 lei
- alte activitati (înmormântari) ................................30 lei
- închirieri de mobilier de la sala de festivitati:
- pentru o masa .......................................................1 lei
- pentru o banca ......................................................1 lei
- taxa afisaj preemtiune ...........................................5 lei

Mijloace de transport Valoarea taxei.
3cu trac?iune mecanicã Lei/200 cm sau frac?iune

1. Motorete, scutere, motociclete ?i autoturisme
3cu capacitate cilindricã pânã la 1600 cm  .................7

2. Autoturisme cu capacitate cilindricã între
3 31601cm  ?i 2000 cm  inclusiv ...................................15

3. Autoturisme cu capacitate cilindricã între
3 32001cm  ?i 2600 cm  inclusiv ...................................30

4. Autoturisme cu capacitate cilindricã între
3 32601cm  ?i 3000 cm  inclusiv ...................................60

5. Autoturisme cu capacitate cilindricã
3peste 3001 cm .......................................................120

6. Autobuze, autocare, microbuze .............................20
7. Alte vehicule cu masa totalã autorizatã
de pânã la 12 tone inclusiv, precum ?i autoturismele
de teren din produc?ie internã ....................................25
- Tractoare inmatriculate ............................................15
- Taxa pentru autovehicule de transport marfã cu masã 
totalã autorizatã de peste 12 t se va stabili în func?ie 
de tonaj între ..........................................110 - 1040 lei

- Remorci, semiremorci sau rulote:
- Pânã la 1 tonnã inclusiv ........................................7 lei
- Peste 1 tonã, dar nu mai mult de 3 tone .............24 lei
- Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone .............37 lei
- Peste 5 tone ........................................................46 lei

ALTE TAXE LOCALE

A. Cladire cu cadre din beton armat sau
cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic si/sau chimic:
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament si/sau chimic:
C. Cladire anexa din beton armat sau cu
pereti 

D. Cladire anexa cu peretii exteriori din lemn, 
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament si/sau chimic:.......

...........669* ....397**

.....182* ....114**

exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic ţi/sau chimic. :..................114* ....102**

68* ......45**
E. În cazul contribuabilului care detine la aceeaţi  
adresa încaperi amplasate la subsol, la demisol ţi/sau 
la mansarda, utilizate ca locuinta, în oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D........75%*...75%**
F. În cazul contribuabilului care detine la aceeaţi  adre-
sa încaperi amplasate la subsol, la demisol ţi/sau la 
mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinta, 
în oricare dintre tipurile de cladiri prevazut
 la lit. A-D .................................................75%*...75%**

* Cladiri cu instalatii de apa, canalizare şi încalzire. 
(conditii cumulative)
** Cladiri fara instalatii de apa, canalizare şi încalzirel.

TAXE SPECIALE

CONSILIUL LOCAL
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ADY ENDRE: KARÁCSONY

III. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
És a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomoru útra. 
Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni ... 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

II. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja. 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
-Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni. 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermekszívvel 
A világgal 
Kibékülni. 
Szeretetben üdvözülni. 

I. 
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének. 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 
.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni. 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
.

A templomba 
Hosszu sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 
.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

ANUNTURI
IMPORTANTE

Taxele si impozitele pentru anul urmator se pot plati 
la caseria primariei începând cu data de 15 ianuarie 
2007.

Va rugam sa respectati legea însusita cu semnatura 
Dumneavost ra ,  conform care ia  nu  lasa t i  
nesupravegheati câinii pe domeniul public, angajatii 
politiei si dispensarului veterinar si al primariei continua 
controalele

Conform Hotarârii Consiliului Local Sâncraiu este 
interzisa parcarea utilajelor agricole si depozitarea 
materialelor de constructii (exceptând cei care au 
autorizatie de construire) pe domeniul public al 
comunei. Nerespectarea se pedepseste cu amenda 
contraventionala, astfel: 50lei/utilaj/zi si 10lei/mc.

Si în sezonul rece va atragem atentia asupra 
reglementarilor pentru prevenirea si stingerea 
incendiilor

în timpul iernii circulatia este mai dificila, pentru 
evitarea accidentelor, conducatorii de autovehicule sa 
conduca mai atent si cu viteza redusa, pietonii sa 
circule pe trotuare, mai mare atentie la circulatia 
copiilor cu bicicleta

Este interzisa folosirea petardelor.

În realizarea acestora ne apelam la întelegerea si 
sprijinul Dumneavoastra.

CONSILIUL LOCAL

! FONTOS
TUDNIVALÓK

A jövo évi adókat és más illetékeket is 2007. január 15-
étol lehet befizetni a hivatal pénztáránál.

Kérjük, vegyék nagyon komolyan az alá-írásaikkal 
is elismert törvényt, miszerint nem engedik kutyáikat 
közterületre felügyelet nélkül; folytatódnak az 
ellenorzések a rendorség és az állatorvosi rendelo és a 
polgármesteri hivatal alkalmazottai részérol, a bírság 
50-100 lej.

Az 58/2006 helyi tanácshatározat alapján tilos a 
mezo-gazdasági szerszámok és építkezési anyagok 
(kivételt képeznek, akiknek érvényes építkezési 
engedéllyel rendelkeznek) közterületen való tárolása. 

3Ellenkezo esetben 50lej/gép/nap és 10 lej/m  
építkezési anyag, bírság szabható ki

A téli idoszakban is megfelelo odafigyelést igényel a 
tuzmegelozési eloírások betartása.

A téli idoszakban a közlekedés veszélyesebb, a 
balesetek elkerülése érdekében az autósok nagyobb 
figyelemmel és csökkentett sebességgel vezessenek, 
a gyalogosok válasszák a járdát, illetve a kerékpározó 
gyerekek részérol kérünk fokozottabb figyelmet.

A petárdák használata szigorúan tilos.

E célok megvalósításai érdekében, kérjük az 
Önök megértését és támogatását.

A HELYI TANÁCS
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Munka és verseny az iskolában

Szeptemberben kezdetét vette a 2006-2007-es tanév, 
melynek elso héten a IV. Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor 
zajlott. A varrás, bogozás, gyöngyfuzés mellett új 
foglalkozást jelentett a régi bútorok felújítása. Idén a 
Communitas Alapítvány, a Polgármesteri Hivatal, a 
Kápolna SRL és Muszka Katalin támogattak.

Iskolanapokat is szerveztünk, amely része volt a 
falunapoknak. Ellátogatott hozzánk testvériskolánk, a 
szilágylompérti Ady Endre Iskola. A diákjaink irodalmi, 
vicc- és mesemondó, kerékpár, rajzversenyeken vehettek 
részt valamint kreativitásukat még a kalotaszegi 
pártáslány készítéssel mutathatták meg. Gyalogtúrát 
szerveztünk, melynek során a nagy Malató, kis Malató, 
Sulyom-tető pontokat érintettük és a magyarvalkói 
templomot tekintettük meg. A versenyeket Mihály 
Erzsébet, Kovács Erzsébet, Kolcsár Andrea, Gábora 
Katalin és Laczi Júlia szervezték, a túrát pedig Kozman 
István vezette. A Polgármesteri Hivatal jóvoltából a 
legügyesebb diákjainkat: Póka Kristófot, Márton Beátát, 
Kisjancsi Timeát, Kispál Andrást, Póka Zsoltot, Szőcs 
Zsoltot díjaztuk. 

Október 15-én iskolánk tanárai és diákjai 
Szilágylompértra látogattak el, hogy részt vegyenek az 
immár hagyományossá vált Ady-napokon. Iskolánk 
tanulói ünnepi műsorral léptek fel. A kalotaszentkirályi 
küldöttség kellemes napot tölthetett az ottani kollegák és 
diákok társaságában.

Kovács Erzsébet tanárnő szervezésében megem-
lékeztünk az V-VIII. osztályos diákokkal az 1956-os 
forradalomról. Az előadáson Pásztor Gabriella 
oktatásügyi államtitkárasszony is megtisztelt jelenlétével.

Kolozsváron, matematika-fizika versenyen Póka 
Tünde és Vincze Erzsébet képviselte iskolánkat. 
Bánffyhunyadon helyesírási versenyen vettek részt 
tanulóink, akik közül Póka Tünde VIII. osztályos és Zsebe 
Enikő VI. osztályos tanuló eljutott a megyei szakaszra.

Novemberben négy diákunk (Kovács Ágnes, 
Kismihály Erzsébet, Póka Zsolt és Varga Zsolt) Miskolcon 
kiránduláson és nemzetközi ökológiai versenyen 
mutatták be a Kalota-patak vízminőségének vizsgálata 
során szerzett tapasztalataikat, eredményeiket. Ők a 
verseny harmadik díjat nyertek. Az utaztatást a Silvanus 
Ökológiai Egyesület biztosította számukra.

Immár hetedik alkalommal iskolánk minifutball-
csapata a kecskeméti nemzetközi Lions-kupán vett részt, 
melynek keretében a négy magyarországi csapat mellett 
egy vajdasági és egy erdélyi csapat versenyzett. A 
helyosztó mérkőzések során három csapat jutott a 
döntőbe. A körmérkőzéseket követően a végső sorrend a 
következőképpen alakult:  I. hely - Oromhegyes 
(Vajdaság), II. hely - Ady Endre Iskola (Kalotaszentkirály-
Zentelke), III. hely  Hirös-ép (Kecskemét). Itt köszönjük 
meg támogatóinknak: Gere Ferenc mérnök úrnak és a 
Communitas Alapítványnak .a segítséget, akik nélkül nem 
szerepelhetett volna válogatottunk a nemzetközi tornán. 

Az Ady Endre Iskola tevékenysége
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Elkezdodött az új étkezde építése, valamint a 
tornaterem építése is. Itt hívnánk fel újra tanulóink 
figyelmét, hogy a munkálatok miatt elkerített területeken 
nem tartózkodhatnak.

Az I-IV. osztályos tanulók csoportos tevékenységen 
vettek részt miközben várták a Mikulást, aki nemcsak 
nekik, hanem az V-VIII. osztályos tanulóknak is csomagot 
osztott ki.   Az óvodába érkezo Mikulás puttonyát a SC 
ROLOVIS SRL töltötte meg. Köszönet érte. 

Az ünnepekre karácsonyi musorra készülünk a III-VIII. 
osztályos gyerekekkel, melyet az iskolában december 22-
én  10,00 órai kezdettel tekinthetnek meg. A felkészíto 

tanár, Kovács Erzsébet és a lelkes diákcsapat szeretettel 
vár minden kedves érdeklodot.

Felhívjuk mind a szülok, mint a diákok figyelmét, hogy 
Szilveszterkor fokozottan tartsák szem elott a 
pirotechnikai eszközök (petárdák) használatára 
vonatkozó korlátozásokat. Jobb megelozni a bajt, mint 
orvosolni.

Az Ady Endre Iskola pedagógus-közössége 
mindenkinek kellemes ünnepeket kíván!

                                                                                                     
O.-R. D.

ZÖLD SAROK

A helyi Silvanus Ökológiai Egyesület együtt a miskolci 
Holocén Természetvédelmi Egyesülettel és a Dialóg 
Egyesülettel, pályázat által támogatást nyert ökológiai 
neve lés,  v ízminoségmérés,  v ízgazdálkodás,  
hulladékgazdálkodás stb célok megvalósítására. E 
pályázat keretében ez év novemberében egy 24 fos 
csoport (12 diák a bánffyhunyadi, körösfoi és 
kalotaszentkirályi iskolából és 12 felnott, kiséro tanárok és 
egyesületi tagok) Miskolra látogatott. Az ottani partnerek 
változatos és élményekben gazdag programot szervez-
tek számunkra. A kis csapat bepillantást nyert az ottani 
környezeti nevelés rendszerébe, a diákjaink környezet-
védelmi versenyen vettek részt, megtekintettük a miskolci 
szennyvíztisztító telepet és vadasparkot, a lilafüredi 
Palota szállót és Szent István barlangot, a diósgyori várat, 
valamint a miskolctapolcai tavasbarlangot.

Köszöjük a szervezoknek és a pályázat támogatóinak 
(Regional Environmental Center és UNDP/GEF).

Péter György-Árpád
egyesületi elnök

COLTUL VERDE

Asociatia Ecologica Silvanus în parteneriat cu 
Asociatia Ecologica Holocén din Miskolc si Asociatia 
Dialóg a obtinut finantare pentru obiectivele: educatie 
ecologica, masurarea calitatii apelor, managementul 
apelor si deseurilor etc. În cadrul acestui proiect un grup 
de 24 de persoane (12 elevi din scolile Huedin, Izvoru 
Crisului si Sâncraiu si 12 adulti, profesori însotitori si 
memebri asociatiei) au participat la un drum de studiu la 
Miskolc. Partenerii ne-au realizat un program foarte 
diversificat, astfel ne-au prezentat problematica educatiei 
ecologice din Ungaria, elevii au particpat la un concurs 
ecologic, am vizitat statia de epurare si gradina zoologica 
a orasului Miskolc, pestera Sf. Stefan si Hotelul Palat din 
Lilafüred, cetatea din Diósgyor si piscina pestera din 
Miskolctapolca.

Multumim organizatorilor si sponzorilor (Regional 
Environmental Center si UNDP/GEF).

Péter György-Árpád
presedintele asociatiei
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Kiadja a Kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal
Editat de Primãria comunei Sâncraiu

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

�V�I�C�C�E�K � � �B�A�N�C�U�R�I � � �V�I�C�C�E�K

A skót gyerek szalad a mamájához:
- Mama, itt áll az ajtóban egy bácsi!
- És mit akar?
- A most épülo uszodára gyujt. Mit adjak neki?
- Fél vödör vizet!

Két szoke no beszélget Szent István király szobra elott:
- Milyen jó pasi! És oda is van írva, hogy 975-1038.
- Ja. Csak azt nem írták ki, hogy Orange, Connex vagy 
Vodafon.

Un naturalist amator studiază un purice. Îl a?eaza pe o 
foaie de hârtie ?i strigã :
- Sari !
Puricele sare. Naturalistul ii taie picioarele,îl pune iar pe 
hârtie ?i strigã:
- Sari !
Puricele nu mai sare ! Naturalistul noteazã:"Dupã ce i se 
taie picioarele, puricele nu mai aude"

Q: De ce varsã blondinele apã peste calculator ?
A: Vor sã navigheze pe Internet.

Adventben két rangos zenei eseménynek adott helyet 
a kalotaszentkirályi kultúrotthon. December 14-én a szé-
kelyföldi Szentegyháza Gyermekfilharmóniájának hang-
versenyét hallgathattuk. A fellépo 140 tagú együttest 100 
tagú kórus és 40 fonyi fél-szimfonikus zenekar alkotja. A 
karmester Haáz Sándor, zenetanár, aki a megalakulástól, 
1982-tol irányítja e lelkes csapatot. A Gyermekfilharmónia 
az évek során rendszeresen szerepelt Erdély kis- és 
nagyvárosaiban. '90 óta évente kétszer is külföldi turnén 
vesznek részt. Az idei karácsonyi turnéjuk egyik állomása 
Kalotaszentkiráy-Zentelke volt. Haáz Sándor elmondása 
szerint nagyon jól esett neki a polgármesteri hivatal 
meghívása, hálás és lelkes közönségre találtak nálunk. 
Ígéretük szerint még ellátogatnak Kalotaszegre. A 
népdalokból, indulókból, katonadalokból, karácsonyi 
énekekbol összeállított játékos, de felemelo eloadás 
minden hallgatónak elnyerte tetszését. December 15-én Vikidál Gyula, „minden magyarok 

Koppánya” koncertezett falunkban. A Pro Vobis 
Alapítvány, a Kolozs megyei RMDSZ és Sebesi Karen 
Attila szervezésében megrendezett eseményre egész 
Kalotaszegről sereglett össze a lelkes rajongótábor, aki 
nemcsak hallgatta, hanem a Dinamit és a P-Mobil 
énekesével együtt dalolta a jól ismert zenei darabokat. 
Vikidál - elmondása szerint - szereti Erdélyt, az itteni 
magyarokat, fergeteges koncertjén a nemzeti hangütés 
hangsúlyozottan érvényesült. A koncert sikerét az is 
tanúsította, hogy a '70-es, '80-as évek zenéjén felnőtt 
korosztály ott volt, de sok fiatal is eljött.

Mindkét esemény a polgármesteri hivatal szervezésé-
ben zajlott, és hangulatában méltóképpen készítette elő 
az ünnepet.

Péter Mónika-Mária

Zenés karácsonyvárás Kalotaszentkirályon

Szobám
sarkában a 

békesség fája 
zöld ruháján sok 

ezernyi szín, alatta fénylo 
melegségben a gyermeki világ 
játszani hív. Játszani, játszani, 

békében játszani gyermekem veled 
hagy játsszam még, körültáncolom veled 

a világot most, mikor mindenki érzelme ég. 
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyo 

illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha 
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak 

csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok 
röpdöso fényei 

szobámból 
szálljatok 

mind tovább.

Gyenes István:
KARÁCSONYFA


