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Fejedelmek és királyok nyomában
Örömmel hirdetjük, hogy Erdély felfedezői
idén is megszervezték az éves nagy kirándulásukat április 23.-án, aminek az idei útvonala Nagyenyed – Gyulafehérvár –
Vajdahunyad – Déva volt.
Vasárnap reggel, időben indultunk, a felfedező sereg - Kibédről, Makfalváról és Hármasfaluból -, hiszen hosszú út állt előttünk. Első
állomásunk a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt, aminek történetét az iskola egykori diákjai, a tanító nénik mesélték el. Azt is megtudtuk,
hogy itt tanult, pl: Kőrösi Csoma Sándor, Áprily
Lajos és Sütő András. Innen átmentünk a nagyenyedi várfalhoz, amin az alábbi dátum állt: 1849
január 8; a dátum, amikor a román népfelkelők
lerohanták és felégették a várost, és ezzel több,
mint 800 ember halt meg. Ezután buszra szállva
Gyulafehérvár felé vettük az irányt, ahol a vár volt
az állomás, ott meg a római katolikus székesegyház. A templomban nagyjaink, Hunyadi János,

Hunyadi László, ifj. Hunyadi János, Izabella királyné, Márton Áron síremlékét is megnéztük. Következő állomásunk a gyönyörű vajdahunyadi vár
volt. Itt kilenc új csapattag (Hármasfaluból és
Makfalváról) avatására került sor. Bejártuk a vár
minden zegét-zugát, felfedeztük a legkisebb és a

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT,

hogy Kibéden a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával megbízott
szovátai közüzemek május hónaptól minden második szerdán reggel 6
óra és délután 4 óra között szállítja el a háztartási hulladékot a község
területéről. Több utcában a hulladékszállítás már reggel 6 órakkor elkezdődik ezért megkérünk mindenkit, hogy idejében tegye ki az elszállításra szánt hulladékot. Az alábbiakban felsoroljuk a hulladékszállítás
napjait 2017 május és október hónap között:
l
l
l

Május 24.
Június 7. - 21.
Július 5. - 19.

l
l
l

Augusztus 2. -16. - 30.
Szeptember 13. - 27.
Október 11. -25.

2017. május, Kibédi Polgármesteri Hivatal

legnagyobb termeket, a szép lovagtermet, a mély
kutat, amin a következő felirat volt olvasható:
„Vizetek van, de szívetek nincs”. Innen tovább haladva Déva vára felé vettük az irányt. Útban a vár
fele, Erzsike tanító néni elmesélte, hogy itt raboskodott és halt meg Dávid Ferenc, Erdély első unitárius püspöke; hogy a vár a Hunyadiak, majd
Izabella királyné tulajdonában is volt. 1849. augusztus 18.-án, pedig, itt tette le a fegyverét az
osztrák haderő előtt Bem tábornok.
Ez volt az idei felfedezői utunk, a királyok és
fejedelmek nyomában, ahonnan sok szép képpel,
emlékkel tértünk vissza és most már szívünkben
is őrizzük ezeket az értékes kincseket.
Köszönjük a szervezést a makfalvi csapatvezetőknek és a Hármasfaluból, Makfalváról és
Kibédről résztvevő gyerekeknek, hogy egy ilyen
hangulatos kirándulást tudhatunk az emlékeinkben!
szilveszter eszter

Közlemény

A kibédi Polgármesteri Hivatal közleménye a közterületeinek rendezésével, gondozásával kapcsolatosan, a legfontosabb lakossági feladatok,
melyek az ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek esetében fontosak,
ezért az alábbi irányelvet, tájékoztatást kívánjuk Önöknek leírni:
Közterület KArbAntArtásA, tisztántArtásA
l az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni,
illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, - megtisztítani
l az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan
körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett
zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapubejáró sártalanításáról, tisztántartásáról gondoskodni.
l A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen
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található járdaszakasz melletti sánc és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása. Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett
munkálatokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztetnie
szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék ﬁgyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A közművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízvezeték stb.) ne ültessenek
növényzetet! Olyan kapubejáró építése esetén, mely állami (DN 13/a)
utat érint az illetékes közút kezelőjétől is kell engedélyt kérni. Közterületen bárminemű munkálat (ásás, víz, szennyvízvezeték stb.) megkezdése
csak a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehetséges.

FUEN kongresszus Kolozsváron

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) Kongresszus május
17-21. között zajlott Kolozsváron. A központi témák között az anyanyelvhasználat, a kisebbségi kulturális hagyaték védelme és az európai autonómiamegoldások, illetve a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés volt, amelynek aláírásgyűjtése is itt indult el hivatalosan.
Ünnepi hangulatban indították el pénteken este Bonchidán, a Bánﬀy kastély udvarán a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési kampányát. A Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN
Kolozsváron zajló kongresszusának keretében szervezett esemény több
mint négyszáz, Európa minden tájáról érkezett vendég jelenlétében zajlott.

Maros-mezőséget fejlesztik Magyarország Kormánya és az RMDSZ
Mi úgy tervezünk itthon, hogy döntéseinknek
köszönhetően a magyar emberek – bárhol is éljenek erdélyben – érezzék a gazdasági programok
nyújtotta gondoskodás hatását. Vannak identitásunkból fakadó gondjaink, amelyek orvoslása mellett
olyan befektetéseket kell elindítanunk, támogatnunk,
olyan erőfeszítéseket kell tennünk, amelyek közösségünk jólétét teremtik meg. A ma induló gazdaságfejlesztési program, amelyet Magyarország Kormánya
támogat, ilyen – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök pénteken azon a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón, ahol útnak indították a Maros-mezőségi
Gazdaságfejlesztési Programot.
Iktatta az RMDSZ a helyi
közigazgatásról szóló
törvény módosítását
A törVÉnYMÓDOsÍtássAl
Mit AKArUnK elÉrni?
l Bővítjük a nyelvi jogok körét, illetve a már meg

lévő nyelvi jogok alkalmazási normáit pontosítjuk.

l A 20%-os küszöböt 10%-ra kell csökkenteni. Je-

lenleg csak azokon a településeken kötelező a
nyelvi jogok alkalmazása, ahol a kisebbség aránya
meghaladja a 20%-ot. Így például Kolozsváron,
Brassóban, Aradon, Nagybányán és Zilahon, ahol
jelentős számban élnek magyarok nem kötelező
az anyanyelvhasználat.
l Kedvezményes küszöb bevezetése. A Keretegyezmény értelmében, lehetőséget kell biztosítani igény
szerint azokon a településeken is az anyanyelvhasználatra, ahol kisebbségekhez tartozó személyek
száma nem éri el a törvény által előírt küszöböt. Mi
azt javasoljuk, hogy 10 ezer lakos alatti településen
a minimális létszám 300, 10 − 25ezer ezer között
500, 25 − 50 ezer között 1000, 50 − 100 ezer között 2000, és 100 ezer lakos feletti település esetében pedig 10 ezer kell legyen a kisebbségi
közösséghez tartózó személyek száma ahhoz, hogy
biztosítsák az anyanyelvhasználatot.
l A kezdeményezés lehetőséget biztosít azokon a településeken is az anyanyelvhasználatra, ahol nem
teljesül a számaránybeli feltétel, viszont az intézmény vagy a hatóság vezetősége az anyanyelvhasználat alkalmazása mellett dönt. Például a kétnyelvű
helységnévtáblák kihelyezése, azokban az esetek-

ben is, ha nem érik el egyik küszöböt sem.

munikációban és levelezésben is jelenjenek meg.

l Szabályozzuk azoknak az entitásoknak a körét,

l Anyakönyvi kivonatok kibocsátása kisebbségi nyel-

amelyek kötelesek az anyanyelvhasználatra. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol a kisebbségek számaránya eléri a 10 százalékot vagy
jelentős számban élnek, kérjük az anyanyelvhasználat biztosítását minden közigazgatási intézményben, közérdekű szolgáltatásokat nyújtó helyi és
megyei egységekben, prefektúrákon, illetve dekoncentrált intézményekben. Ilyen például a kataszteri hivatal, ahol telekkönyvi ügyeket
intézhetünk, a pénzügy, ahol az adónkat ﬁzethetjük
ki, a munkaügyi felügyelőség, ahol a munkanélküli
segélyt kell kérvényezni, a tanfelügyelőség, az
egészségügyi igazgatóság, a kulturális igazgatóság,
de a Mezőgazdasági Intervenciós és Kiﬁzetési
Ügynökség is.
l Lehessen anyanyelvünket írásban és szóban egyaránt használni minden közintézménnyel folytatott
kommunikációban, a formanyomtatványok és
egyéb adminisztratív jellegű dokumentumok, közérdekű információk is legyenek elérhetőek a kisebbségek anyanyelvén.
l Ténylegesen történjen meg a települések névtábláinak, az utcanevek, a közterületek és intézmények
magyar nyelvű feliratozása. Ezek a hivatali kom-

ven, házasságkötés lebonyolítása anyanyelven. Az
ifjú pár mondhassa ki a boldogító igent magyarul
is, még akkor is, ha csak egyik fél tartozik valamelyik kisebbséghez.
l A szimbólumok használata ne ütközzön akadályokba. Senkit ne büntessenek meg, azért, ha
például a székely zászlót kitűzi egy hivatalra vagy
közintézményre.
l A magyar vagy más kissebségi nyelven írt publikációk is állami ﬁnanszírozásban kell részesüljenek.
l A közérdekű információkat egyidejűleg a román
nyelvű kommunikációval anyanyelven is nyilvánosságra kell hozni.
l A törvények alkalmazását nyomon kell követni,
szükség van egy átlátható és hatékony ellenőrzési mechanizmusra és szankciók bevezetésére.
Jelentős pénzbírság kiróvásával és más hasonló
intézkedések által ösztönözni lehet a nyelvi
jogok betartását. A nyelvi jogok alkalmazására
köteles intézmények és a kormány készítsen
éves jelentést, számoljon be arról, hogy hogyan
szerzett érvényt ezeknek a törvényeknek. A
törvény alkalmazási normáinak kidolgozására
pontos határidők kellenek.

