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Erdély fejedelemasszonya
Fején fejkendő, térdén kinyitott Biblia azon pihen két
dolgos keze. Így – ülő
helyzetben – ábrázolja
Lorántﬀy Zsuzsannát a
sárospataki parkban
található szobor. Milyen sokszor álltunk
meg előtte 2001 óta!
Ónodon született
1600–ban. Nyolc éves
volt amikor Sárospatakra költözött

a család. Ott konﬁrmált a református templomban.
16 évesen lett I.Rákóczi György felesége. 1630–
tól pedig Erdély fejedelemasszonyaként tisztelték.
Férjével nagy egyetértésben élt. Férjét követve
Fogaras majd Gyulafehérvár lett az otthona, de
időnként visszajárt kedvenc várkastélyába
Sárospatakra. Művelt és mélyen hívő asszonyként
patrónusa volt az egész református iskolahálózatnak.
A XVII. században Európában
még nem foglalkoztak lányok oktatásával, de a fejedelemasszony
azokról is gondoskodott.
Fogaras várában élve,
a románok számára is
lehetővé tette az
anyanyelvű oktatást.
Az általa alapított
iskolák közül leghíresebb a Sárosp a t a k i
Református

Kollégium. Bőkezűen támogatta a könyvkiadást,
sőt ő maga is két teológiai könyvet írt. A lányokat
háztartásra, kézimunkázásra tanította. Erdélyszerte és az egész Kárpátmedencében, református
templomokban őriznek úrasztali terítőket,
kelyhekre és tányérokra való kis kendőket,
melyeket Lorántﬀy Zsuzsánna ajándékozott.
Legtöbbet Sárospatakon, a Rákóczi –
múzeumban láttunk. Igen szép úrasztali terítő van
Kolozsváron a Farkas utcai református templomban is.
A Rákóczi – vár igen gazdag a fejedelemassonyra emlékeztető múzeumi tárgyakban. Az évek
során sok szellemi kincset gyűjtöttünk mi is onnan.
Lorántﬀy Zsuzsánna 49 éves, amikor már öreg
fejedelemasszonyként emlegetik vagy szólítják. A
fejedelemasszony megszólítás már menyét illette,
azaz Báthory Zsóﬁát. Özvegyként Sárospatakrakedvenc várkastélyába vonult vissza, de ott sem
tétlenkedett.
357 évvel ezelőtt 1660. ápr. 18 – án két dolgos keze örökre megpihent. Munkás hívő élete
példaképünk lehet.
Mátyus Ilona

Kibédi hétköznapok
A fenti címmel nyílik fotókiállítás,
2017. április 21-én, pénteken 18
órától, az Orbán Balázs nyomdokán Kibéd községben 2016os dokumentációs fotótábor
válogatott anyagából a Hargita
Megyei
Hagyományőrzési
Forrásközpont (Székelyudvarhely) és a szovátai Teleki Oktatási Központ szervezésében,
amelynek az utóbbi intézmény
biztosít helyszínt. A Hargita
Megyei
Hagyományőrzési
Forrásközpont és Kibéd Község
Polgármesteri Hivatalának
együttműködése eredményeként,
valamint Hargita Megye
Tanácsának támogatásával került
megszervezésre az Orbán Balázs
nevét viselő dokumentációs fotótábor, amelynek a fent említett
marosszéki község adott otthont

2016. október 21–28. között.
A tárlat anyaga Kibéd település
hétköznapjaiba nyújt betekintést, ad
ízelítőt változatos életképeken és
tájrészleteken keresztül. Az évente
más-más tájegységen szervezett
fotótáborok elsődleges célja a még
meglévő, múltat idéző építmények, tárgyak, motívumok, mesterségek,
élethelyzetek, a változó és tünékeny
emberi arcok, tájak megörökítése. A
mulandósággal számot vetve, a
megőrizhetetlen megőrzésére tett
kísérleteként is felfoghatjuk ezeknek a
képeknek a létrejöttét, megszületését.
A fényképészek a folyton változó-haladó életből ellesték, kiválasztották az általuk rögzítésre érdemesnek ítélt
pillanatokat, melyeket képekké alkottak. A kép dokumentatív funkcióján
túl a mindenkori céljuk az volt, hogy
esztétikusan örökítsék meg, adják

vissza a látottakat: a népélet mindennapjait, az ember által alkotott és

alakított környezetet.
folytatás a 2. old.
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Mindemellett a tábor résztvevői fényképezőgépeik lencséivel a két
ajtójú jelent is pásztázva, annak nemcsak a múltba torkolló, hanem a jövőre
nyíló ajtóin túlra is átkandikáltak. A 34. tábor állóképkészítői: Balázs Ödön
(Székelyudvarhely), Bartók Izabella (Sepsiszentgyörgy), Borbély Zoltán
(Kibéd), Erős Erika (Kolozsvár), Erős Zoltán (Gyergyószárhegy), Fekete
Réka (Székelyudvarhely), Kelemen Lajos (Sepsiszentgyörgy), Kerekes
István (Kazincbarcika –Magyarország), Kibédi Sándor(Székelyudvarhely),
Tordai Ede (Marosvásárhely), Vinczeﬁ László (Sepsiszentgyörgy).
A községnek olyan képi ábrázolásáról van szó, melyhez hasonló sosem
készült eddig, hiszen az épület- és szociofotóktól a portrékig, táj- és tárgyfotókig számtalan műfaj, téma fellelhető azokon, ugyanakkor nem maradhatnak ki a sorból a jelenkor ízlésvilágát, vívmányait reﬂektáló képek sem.

A tárlaton szereplő felvételek egyfajta üzenetek a világnak: így élnek itt az
emberek, ilyen a környezetük, és ilyen csodálatosan szép az a táj, amit
századok óta laknak.
Az esemény nyitó akkordjaként a kibédi Mátyus István Általános Iskola
diákjai verses összeállítással lépnek fel, kedveskednek a résztvevőknek,
majd a házigazda Szolláth Hunor (Teleki Oktatási Központ) és Dósa
Sándor, Kibéd község polgármestere, köszöntőbeszédjük elhangzása után
a kiállítást Róth András Lajos könyvtárőr (Haáz Rezső Múzeum Tudomá
nyos Könyvtára, Székelyudvarhely) nyitja meg.
A képanyag 2017. június 30-ig tekinthető meg Szovátán, majd, a tervek
szerint, a következő állomás Kibéd lenne, ahol a falunapok keretén belül
kerülnének bemutatásra a fényképek.

Hírek
V -Közlemények
2016. április 11.: a képviselőház döntő házként
megszavazta az RMDSZ kezdeményezését, így
azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya
eléri a húsz százalékot vagy az 5000 főt, az
egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó
intézményekben kötelesek lesznek magyar nyelven
beszélő dolgozókat alkalmazni. Az erdélyi magyarok
jogos elvárása vált valóra!
l Anyanyelvén mindenki könnyebben, egyszerűbben el tudja mondani panaszát, főleg,
amikor kiszolgáltatott helyzetben van. A betegeknek és a rászorulóknak meg kell adnunk a
hatékony ellátás azonnali lehetőségét. Ennek
alapfeltétele, hogy anyanyelvükön szólalhassanak meg. Épségük, életük, egészségük múlhat azon, hogy el tudják-e mondani panaszaikat
az őket értő, nyelvüket beszélő orvosoknak, asszisztenseknek, betegápolóknak, szociális
munkásoknak.
l Az RMDSZ az elmúlt parlamenti mandátumban iktatta a törvénytervezetet, április 11-én
döntő házként megszavazta a képviselőház, a
javaslat ezt követően államelnöki kihirdetésre
vár. A törvény 2018 januárjától lép érvénybe.
l A számszerűsített – 5000-es – küszöb
lehetővé teszi, hogy a magyar többségű

települések mellett számos erdélyi nagyvárosban is – mint például Arad, Kolozsvár, Brassó,
Temesvár, Nagybánya – magyarul fordulhassanak orvoshoz az érintettek.
l Intézkedésünk a romániai magyarok 87 százalékát, azaz összesen 1.1 millió embert érint.
Ebből 983 ezer erdélyi magyar él olyan
településen, ahol közösségünk számaránya
meghaladja a 20 százalékot, és 128 ezer ember
pedig olyan helységben, ahol több, mint 5 ezer
magyar lakik.
l A következő időszaknak arról kell szólnia, hogy
a törvény alkalmazása sikeres legyen, és helyi
szinten felkészüljenek rá, a törvényt megfelelő
módon előkészítsék. Erre 8 hónap áll a rendelkezésükre.
l Ez a lépés egy nagyon fontos részsiker, de nem
dőlhetünk hátra. Tovább küzdünk nyelvi jogainkért. Úgy módosítanánk a helyi közigazgatási törvényt, hogy a teljes
közigazgatásban lehessen anyanyelvünkön
ügyeket intézni; a településtáblákat, utcaneveket, intézményeket, közterületeket magyar
nyelven is feliratozzák; legyen magyar nyelvű
kiszolgálás a hivatalokban! Az erről szóló
törvénymódosító javaslatunkat jövő héten ik-

tatjuk a parlamentben.
Megszavazta a képviselőház plénuma a kormány
azon sürgősségi rendeletét, amely az RMDSZ
javaslatára alapozva megszünteti a közbirtokosságokat
érintő diszkriminatív előírásokat. Tánczos Barna,
az RMDSZ Hargita megyei szenátora elmondta,
hogy a Szövetség évek óta megoldást keres arra,
hogy a közbirtokosságok birtoklevél nélkül is
igényelhessenek területalapú támogatásokat,
azonban ez idáig egyik kormány sem vállalta
ennek rendezését.

„Az RMDSZ minden olyan kezdeményezést
üdvözöl és támogatni fog, amellyel bármilyen
színezetű kormány központi vagy akár régiós
szintről hatásköröket és intézményeket utal át
önkormányzati szintre. Közösségünk érdeke is
az, mint minden közösségé Romániában, hogy ő
maga dönthessen a legfontosabb kérdésekről.
Ha ez megvalósul, a választott vezetőin keresztül
a közösség bele is tud szólni ezeknek a hatóságoknak
a működési rendszerébe, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségébe. Mint tapasztaljuk, a
központosított rendszerben a beleszólási lehetőség
nagyon alacsony vagy sok esetben teljesen kizárt”
nyilatkozta a Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakciójának vezetője .

2017 március 31 – ig befizetett adók százalékban:

A kibédi Piros Koszorú
néptánccsoport április 29.-én
részt vesz az erdőcsinádi
Gyöngykoszorú-találkozón.

1. magánszemélyektől

2. jogi személyektől

- épületre - 30 %
- belterületre – 31 %
- külterületre – 27 %
- jármű – 25 %
- szemétdíj – 28 %
- őrség – 23 %

- épületre – 1 %
- területre – 12 %
- jármű – 8 %
- szemétdíj – 15%
- őrség – 16 %
- bérleti díj – 35 %

Összesen: 27%

Összesen: 15%

