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Interaktív tábla és új számítógépek

a kibédi “Mátyus István” Általános iskolában

Egy
gyermekhős
nyomában
Hagyományőrző csapatunk tagjai
több olyan gyerek életével ismerkedtek meg a sárospataki táborozások
alkalmával, akik az 1848 – as szabadságharcban veszítették életüket vagy
megsebesültek. Február hónapban
mindig emlékezünk Than Károlyra, aki
1849. Február 4 – én sebesült meg a
vízaknai csatában. Mit tudunk még
róla? Délvidéken született. 13 évesen
önként vonult be Bem tábornok
seregébe egy rokon tüzértiszt pártfogoltjaként. Nagy matematikai tudása
folytán kitűnően célzott az ágyúval, s
hamarosan főtüzéri rangot kapott.
A vesztes vízaknai csata után kórházba került. Amikor felgyógyult, körösladányi rokonoknál talált menedéket.
Nagyon érdekelte a vegytan, így vált
világhírű vegyésszé. Testvére volt a híres
magyar festőnek, Than Mórnak.
Egyik évben Budapesten a Kerepesi
temetőben tett látogatásunk alkalmával
fedeztük fel Than Károly siremlékét.
Akkor határoztuk el, eljutunk majd egyszer
Vízaknára is. Tervünk 2016. Jún. 25 – én
valósult meg. A négy erdélyi csapat együtt
indult felfedezni Szelindek, Szeben, Vízakna emlékhelyeit. Vízaknán csapatvezetők és gyerekek csalódottan
állapították meg: Than Károlynak nem állítottak még emléktáblát sem. A csalódottságot enyhítette, hogy legalább
felfedezhettek egy Petőﬁ – emléktáblát.
A Vízaknán szervezett történelmi játék
még felejthetetlenebbé teszi a 13 éves kis
főtüzér emlékét.
A Than család leszármazottai Than
Károly díszjel című kitüntetést alapítottak.
Szövetségünkben az arra érdemes gyerekek kapják meg ezt a kitüntetést.
Mátyus Ilona

Egy darab interaktív tábla felszerelésére kerül
sor hamarosan a kibédi “Mátyus István” Általános iskolában, valamint 10 új számítógéppel
bővűlt az informatika terem. A XXI. század osztálytermének elengedhetetlen eszközére a kibédi
Polgármesteri Hivatal biztosította a pénzügyi hátteret. Mivel nálunk eddig nem volt egyetlen teremben sem interaktív eszköz, így reméljük, mindenkire
az újdonság varázsával és a felfedezés örömével
fog hatni. Használatával még érdekesebbé, izgalmasabbá, könnyebben érthetővé tudjuk tenni a
megismerés, a tanulás folyamatát. Röviden leírjuk,
hogy mi is az az interaktív elektronikus tábla? Ez
egy olyan prezentációs eszköz, mely kompatibilis
a számítógéppel. A számítógépes képek digitális
projektorral kerülnek kivetítésre a táblára, ahol
láthatóak és alakíthatóak lesznek. A felhasználó
mind a számítógépen, mind pedig a táblán
keresztül kezelheti a szoftvert. A résztvevők hozzáadhatnak jegyzeteket és hangsúlyozhatnak toll
vagy szövegkiemelő eszköz segítségével. Ujját

egérként használva, a tanár vagy a diák egyenesen
a tábláról futtathat alkalmazásokat. A számítógépen keresztül pedig még egy felhasználó táplálhat be adatokat. Minden jegyzet és rajz elmenthető
vagy kinyomtatható és így szétosztható a csoport
tagjai között. A tábla remekül alkalmazható a
különböző tanulási stílusokhoz. Az anyag manuális
manipulációja útján a tanulók például a tábla
érintéséből és a táblán történő jelölésből proﬁtálhatnak, míg a hallás után tanulók osztály szintű
megbeszéléseket tarthatnak, a vizuális úton tanulók
pedig láthatják, hogy mi történik, a táblán való kidolgozás folyamán. A diákok minden korosztálya
kedvezően reagál a tábla használatára. Az interaktív
táblákat eredetileg az üzleti életben használták a
csoportüléseken. Ahogy a népszerűségük
növekedett az iskolában, a tanárok mindenütt
sikerekről számoltak be mindenkinél, a legﬁatalabb
tanulóktól egészen a felsőoktatásban résztvevőkig.
Kibédi Polgármesteri Hivatal

Megtelt a kultúrotthon
Február 11-én, szombaton este került megszervezésre a XXII. kosaras házasemberbál. A
helyi kultúrotthonban tartott mulatság során fellépett György Botond, gyergyószentmiklósi humorista, ifj. Farkas József kibédi lakos –
egyetemista – bűvész tudományát mutatta be. A
zenét Farkas József és zenekara biztosította. A
mulatság este 8 órakor kezdődött és reggel 7
óráig tartott. Több mint 50 nyereményt sorsoltunk ki. A kisorsolt ajándékokat a kibédi vállalkozók, magánszemélyek, Kibéden müködő
cégek, valamint a rendezőség biztosították. A

kosaras házasemberbálon idén 76 pár vett részt.
Köszönjük mindazon személyeknek, akik
támogatták rendezvényünket.
A házasemberbál szervezői
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SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a
„Szülőföldön magyarul” című program
felhívását a nevelési, oktatási, valamint
tankönyv és taneszköz támogatás, illetve
hallgatói támogatás igénylésére
a 2016/2017-es tanévre.
Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
I. Támogatásra jogosultak:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2016/2017-es tanév kezdetétől
Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben
vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1998. augusztus 31ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják
hallgatói támogatásban részesülhet:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási
intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben
magyar nyelven folytatja.
II. Igénylési feltételek:
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapon olvasható.

Hírek, Közlemények
A TKT 1/2017. január 19-i határozata értelmében 2017. február
24-én, pénteken, 15 órától a Kultúrpalota Nagytermébe kerül
sor a Maros megyei RMDSZ tisztújító Küldöttgyűlésre.
A Küldöttgyűlés napirendje:
l Politikai beszámoló
l Megyei elnök megválasztása
l Szabályzatfelügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
l az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
l az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
l a megüresedett SZKT tag megválasztása
l Alapszabályzat módosító határozatok elfogadása
A Környezetvédelmi minisztérium 2413/21.12.2016 számú rendelete alapján január elsejétől életbelépett a tonnánkénti 80
lej+áfa szeméttárolási díj, aminek a költségvonzata lecsapódik
az adóﬁzetőkre. Ezért a szemét díj jelentősen megnövekszik a 2017es évre. Felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét, hogy amennyiben lehet minden
szerves, komposztálható hulladékot, a krumplihéjtól a szobanövényekig, a kerti hulladék, kávézacc, teaﬁlter, egyéb növényi ételmaradék, vagy ha nagyobb mennyiségű kerti, növényi hulladék
keletkezik, például ősszel a lehullott levelek, vagy a kertben lenyírt
fű azt ne tegyük a szemetes kukába hanem a kerti komposztálóba.
Ezzel is csökkenteni tudjuk jelentősen az elszállítandó háztartási
szemét mennyiségét.
Kibéd község polgármestere 2017.február 17-én kelt 13-as számú
rendelete alapján összehívta a Helyi Tanácsot, 2017. február 23án 16 órára soros tanácsülésre a Polgármesteri Hivatal
gyűléstermébe. Ezen alkalommal 10 napirendi pontot terveztek tárgyalni és 6 tanácsi határozatot meghozni. Fontosabb határozatok közé
tartozik az utcák aszfaltozására vonatkozó kivitelezési dokumentáció,
valamint a multifunkcionális orvosi központ létrehozásáról szóló
határozatok meghozatala.

III. Benyújtás módja:
1. Jelen felhívás alapján a 2016/2017-es tanévre igényelhető támogatásokra 2017. január 31. – 2017. március 17. közötti időszakban lehet
igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2017.
március 17.
2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon
lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban,
zárt borítékban az alábbi címre:
U.C.D.M.R. – RMPSZ
„Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye
IV. Az adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési
csomagokat át lehet venni:
- a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),
- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi
Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve
- letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

Elkezdődött a A Mezőgazdasági Kiﬁzetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) 2017-es kampánya a földalapú támogatásra.
Ennek érdekében 2017 február 27-én délelött 10 órai kezdettel a
kibédi Polgármesteri Hivatal nagytermében felvilágosító gyűlést tartanak az ügynökség szakemberei a helyi gazdáknak.

