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Minden esztendőben ezen a napon szabadságharcunk azon eseményét ünnepeljük, amelyről így
vall Petőﬁ:

Március tizenötödikén

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.
Valóban, 1848. márc. 15- én a márciusi ifjak
történelmünk dicső napját írták. Fegyver nélküli
harcban győztek: kivívták a sajtószabadságot,
megnyitották politikai foglyok börtönét, a helytartó tanáccsal elfogadtatták 12 pontos követelményüket, amelyben megfogalmazták „Mit kíván
a magyar nemzet?”
E nap eseményeinek köszönhetően már áprilisban
megalakult a független magyar kormány, élén
Batthyány Lajossal.
Azonban ősz elején a bécsi császári udvar fegyveres támadást indít a magyarok ellen. Tudjuk, a
több mint egyéves hősi küzdelem végül fegyverletétellel zárult, s ezt követte a megtorlás.
Hagyományörző csapatunk tagjaival szinte minden év március 15 – én ünnepi műsorral emlékezünk az 1848–as szabadságharcra; történelmi
játékokat, vetélkedőket szervezünk. Koszorúztunk
az évek során Petőﬁ- szobroknál, az agyagfalvi

emlékműnél. Álltunk már néhányszor Pesten a
Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ahol képzeletünkben
megjelent a tömeg, amely együtt mondta Pető-

Március 19-én vasárnap ünnepi istentiszteletet tartott a kibédi
Református gyülekezet. A Március 15. megemlékezésen Madaras
Irma hirdette az igét, de előadást is láthattak és a helyi kórust is
hallhatták a hívek. A vasárnapi istentisztelet különleges volt –
fogalmazott Sipos Vizaknai Balázs ref. lelkész. A kibédi származású
Madaras Irma hirdette az igét, aki jelenleg a Magyarországhoz tartozó Csobajon és Taktabájon szolgál. A Magyarország Felfedezői
Egyesület és azok a gyerekek, akik gitározni tanulnak, egy közös
műsorral készültek, amelynek fő témája a március 15. volt. Az ünnepség szellemiségét, a márciusi ifjak hangulatát, igyekeztek
megteremteni az előadással. A közel 30 gyerek, három hétig gyakorolt az előadásra. Több gitár-, és gyerekhang mellett egy hegedű

ﬁvel: „Rabok tovább nem leszünk!”
A Kerepesi - temetőben emlékeztünk a Kossuth
mauzoleumnál, a Batthyány örökmécsesnél, Görgei, Trányi és Jókai síremlékénél. Két alkalommal
a kibédi temetőben is ünnepeltünk Gergelyﬁ B.
Sámuel sírjánál. Így a szabadságharc történései
mélyebben bevésődtek emlékezetünkbe.
Március 15 – ét ünnepelve úgy érezzük, a márciusi
ifjak által megfogalmazott eszmékért –szabadság,
egyenlőség, testvériség – még ma is tenni kell a
nemzetnek.
Mátyus Ilona

is megszólalt. Az ilyen műsorok alkalmával a gyerekek érzik a
hasznát és a fontosságát annak amit ők csinálnak. Őket követően
a helyi vegyes kórus, Liszt Ferenc “Éljen a Haza” nemzeti énekével
készült.
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TörvénykezdeMényezés
„Március 15. a romániai magyar közösség számára
örök értékű üzenettel bír. Ez a mi kisebbségi jogainkért és szabadságunkért vívott örökös
küzdelmünk szimbóluma. Éppen ezért azt akarjuk,
hogy az állam hivatalosan is ismerje el nemzeti
ünnepünket. Legyen március 15. hivatalosan is
minden magyar ünnepe!” – hangsúlyozta Kelemen
Hunor szövetségi elnök azt követően, hogy a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerdán
reggel, 9:12 órakor törvénytervezetet iktatott arra
vonatkozóan, hogy hivatalos ünneppé nyilvánítsák
március 15-öt Romániában. A Szövetség képviselői
és szenátorai által jegyzett tervezet szerint hivatalos
munkaszüneti nap lenne az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe.
A Szövetség által iktatott törvénykezdeményezés

előírná: igény szerint, a magyar közösség tagjai
szabadnapot vehetnének ki, amennyiben részt
vesznek az ünnep alkalmából szervezett eseményeken. Március 15-én a helyi és megyei
önkormányzatok megemlékező eseményeket
szervezhetnek ott, ahol magyar közösségek élnek
– a ﬁnanszírozást helyi és megyei költségvetésből
támogatnák. Az RMDSZ továbbá kéri, hogy a
közszolgálati televízió és rádió különkiadású
műsorokban tűzze műsorra a megemlékezéseket.
A szövetségi elnök rámutatott: 2017-ben a forradalom ünnepe az erdélyi magyarok számára a
jogaikért és szabadságukért folytatott harc egyik
fontos pillanata. „Ahol nincs jogállam, ott nincs
szabadság. Az a közösség, amelynek vezetőit
félreállítják, amelynek iskolái ellen lejárató

kampányt folytatnak, nem szabad. Az a közösség,
amelyet megfosztanak jogaitól, előbb-utóbb eléri
béketűrésének határát, és küzdeni fog. Ezt kell
tennünk nekünk is. Ha meghátrálunk, eltipornak.
Küzdenünk kell céljainkért, ki kell állnunk
egymásért, ki kell állnunk önmagunkért” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor, akinek
meggyőződése: a magyar közösség célja 2017ben is ugyanaz, az akadályok viszont változnak
– az RMDSZ-nek ezekhez kell alkalmazkodni,
ezekhez kell igazítania eszközeit és törekvéseit.
A törvénytervezet először a szenátusba kerül,
ahol a szakbizottságokban, majd a plénum előtt
megvitatják. Ezt követően a tervezetről a
képviselőház plénuma szavaz döntő házként a
szakbizottsági vitákat követően.

események

közlemények
Felkérjük a lakosságot, hogy a kibédi hagyományokhoz híven minden
hétvégén, illetve ünnepnapokon tegyük rendbe portáink elejét, seperjük meg a telkeink előtti járdaszakaszokat és útszélet, hisz mindannyiunk számára fontos, hogy településünk szép és tiszta legyen.
Ugyanakkor fontos a sáncok, vízelvezető árkok kitakarítása, rendben
tartása.
Kibédi polgármesteri Hivatal
Kibéd község polgármestere 2017. március 24-én kelt 51-es számú
rendelete alapján összehívta a Helyi Tanácsot, 2017. március 30-án
17 órára soros tanácsülésre a Polgármesteri Hivatal gyűléstermébe.
Ezen alkalommal 6 napirendi pontot terveztek tárgyalni és 3 tanácsi
határozatot meghozni.
Tűzvédelem
A Maros Megyei Prefektus, a Tűzoltóság valamint a makfalvi Magánerdészeti Hivatal és Kibéd Község Polgármesteri Hivatala felhívja a
lakosság ﬁgyelmét a következőkre:
l tilos hosszan tartó szárazság idején vagy szeles időben tüzet gyújtani
a terület száraz növényi maradványoktól való megtisztítására;
l tilos: lakóházaktól, gazdaságoktól 50 méternél, szálastakarmányraktáraktól 100 méternél, erdőszélektől 200 méternél kisebb távolságra tüzet gyújtani;
A fent említett előírások be nem tartása 1000-től 2500 lejig terjedő
bírsággal sújtható.

értesítő
2017. március 22-én Péterﬁ Ilona egyéni vállalkozó, a kibédi pékség
bérlője és üzemeltetője írásban értesítette Kibéd község Polgármesteri
Hivatalát, hogy 2017. április 30. dátummal megszünteti a tevékenységét
és kérte a Polgármesteri Hivataltól az érvényben levő bérleti szerződés
felbontását. A kibédi pékséget 1985 –től a makfalvi Tanács üzemeltette,
majd 1991 – től bérbe vette Péterﬁ Ilona vállalkozó. A kibédi Polgármesteri Hivatal a közigazgatási törvénynek megfelelően a Helyi Tanács elé
terjeszti a bérleti szerződés megszünését.
Kibédi polgármesteri Hivatal

A KIs-KüKüllő BAlavásár-sóvárAd HelyI AKcIó
csoport pályázati lehetőségeket népszerűsítő rendezvényt tartott március 28-án a kibédi Polgármesteri Hivatal gyűléstermében. A rendezvény
során ismertették a pályázati lehetőségeket a Leader program keretén belül.
Mivel az egyesület sikeresen megvalósította a 2010-2014-es Helyi Fejlesztési Stratégiában vállaltakat, megszerezte a kellő tapasztalatot egy új
pályázati ciklus lebonyolítására. Az egyesület partnersége és a HACS
munkacsapata 2016-ban kidolgozta az új Helyi Fejlesztési Stratégiát, mely
a térség valós szükségletein és együttműködésen alapszik. A Stratégia életbe
ültetésére, megvalósítására elnyert támogatás: 1.584.947,31 Euró. Ebből
az összegből 1.267.987,85 Eurót lehet kipályáztatni a térségben, 2017-2020
között, 9 intézkedésen keresztül.
A bemutató során, az egyesület munkatársai ismertették a 9 intézkedést,
az intézkedésekhez rendelt pénzösszegeket, illetve, hogy kik pályázhatnak
és konkrétan mire.
Elmondásuk szerint, a páyázati lehetőségek kezdő és már működő
mezőgazdasági vállalkozóknak; kezdő és már működő nem mezőgazdasági
vállalkozóknak; Önkormányzatoknak; civil szervezeteknek és egyházaknak
szólnak. Ezek az egységek saját kategóriájukban pályázhatnak például a
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésére új gépek,
felszerelések vásárlása által, infrastrukturális befektetésekre,
hagyományőrzésre, örökségvédelemre, szociális infrastruktúra fejlesztésére.
Az érdekeltek a bemutató után feltehették kérdéseiket, szórólapokat is kaptak, így rengeteg hasznos információval gazdagodtak.

