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Gyereknap a parkban és hétvégi
fellépések a kibédi Ifjúsági Zenekarral
Június 2-án a játszótér adott otthont annak
a gyereknapnak, amit az egyház szervezett.
Reggel 10 órára érkeztek a falu gyermekei,
óvodás kortól 6. osztályos korig. A közel száz
gyermek csoportra osztása után különböző tevékenységeken vettek részt egyénileg és csapatban a résztvevők: pingpong labda fújás,
célbadobás, luﬁs játékok, gyöngyfűzés, puzzle,
aszfaltrajz, és több más ügyességi játék.
Az esemény végén édességgel és üdítővel leptük meg a már kifáradt gyermekeket.
Június utolsó hétvégéje az ifjúsági zenekar számára eseménydús volt: szombaton (jún. 24-én) Erdőszentgyörgyön lépett fel az V. Marosszéki Lófuttatás
keretén belül, illetve vasárnap (jún. 25-én) Medgyesen
a helyi református közösség gyülekezeti napján.
Erdőszentgyörgyön a környékbeli néptáncosok előtt kaptunk helyet a színpadon, ahol öt ifjúsági és világi éneket énekeltünk el.
Medgyesen Sipos-Vizaknai Balázs kibédi lelkész
hirdette az igét a Máté 18, 18-20 alapján, majd röviden bemutatta a kibédi gyülekezet életét képekben. A nőszövetség tevékenységeiről Kuron Ibolya
nőszövetségi elnök számolt be, és tett bizonyságot.
Ezek után a zenekaré lett a főszerep, kilenc ifjúsági
énekkel ajándékozták meg a jelenlevőket.
Áldás és a Himnusz eléneklése után szeretetvendégségre, majd egy közös ebédre került sor.
A viszontlátás reményében búcsúzott el egymástól a két gyülekezet.
Orbán-Prázsmári Krisztina

A nap mottója: „Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát”

Eötvös József érdemei
Valahányszor Székelyudvarhelyen vezetnek át
felfedező útjaink, rendszerint elidőzünk a Székely-támadt vár romjainál. A XIV. században
már állt vár ott, s a Rákóczi-szabadságharc
korában még erősségnek számított, de Pekri
Lőrinc kuruc vezér leromboltatta, hogy ne
szolgálhasson rejtekhelyül a labancoknak.
A vár udvarán mindig megállunk néhány
percre Eötvös József szobránál. Tisztelettel idézzük fel az író, költő, politikus érdemeit. Irodalmi
munkásságából legismertebbek A FALU JEGYZŐJE, MAGYARORSZÁG 1514-BEN c. regényei és A megfagyott gyermek c. költeménye.
Most azonban politikai vonatkozású érdemét
emeljük ki. Mint a Batthyány-kormány vallás- és
közoktatásügyi minisztere, 1848.július 24-én az

országgyűlés elé terjesztette az elemi népoktatásról szóló törvénytervezetet. Ez a tervezet a mindenkire kötelező, állam által biztosított, ingyenes
és felekezetileg semleges elemi oktatás rendszerét fogalmazta meg. Gondoskodni kívánt iskolák
létesítéséről és fenntartásáról. Rögzítette a szülők iskoláztatási kötelezettségeit is, valamint
meghatározta a tantárgyakat és a tannyelvet.
Bár e törvénytervezet alkalmazása az
1848/49-es szabadságharc elfojtása miatt sokat
késett, hiszen maga a kormány is feloszlott,
Eötvös József érdemét nem felejti a nemzet:
az általa előterjesztett törvénytervezetben javasolt
tantárgyak ma is érvényesek, csupán az állam
nyelvének oktatásával bővült ki a sora.
Mátyus Ilona
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Temperálhatná a szélsőséges román hangokat
„Nagyon jó apropó lehet a paktumról szóló
párbeszéd megkezdéséhez az egyesülés és a
gyulafehérvári nyilatkozat jövő évi centenáriuma. A dialógus kezdeményezésében az államfőnek lehet a legnagyobb szerepe, hiszen
pártok fölött áll. Arra kértük, éljen a mediátor szerepével, amikor temperálni kell a sokszor szélsőséges román hangokat.”
Porcsalmi Bálint Tusványoson:
„Az a célunk, hogy az EU ne csak az uborka
görbületét szabályozza, hanem törvényi szinten is
foglalkozzon a kisebbségi jogokkal. Erre most nyílik először lehetőségünk, ezért van történelmi jelentősége ennek a kezdeményezésnek. Ha sikerrel
járunk, születik egy európai törvénycsomag. Jelenleg Európában nem tudják, mi fán terem az erdélyi magyar, nem értik a mi ügyeinket. Most
lehetőségünk nyílik ezen változtatni.” Európai védelmet akarunk jogainknak!

Támogasd a kezdeményezést! Közös összefogással sikerülhet! Írd alá online! Csak 3 percedbe
kerül, de több millió kisebbségben élő emberen
segíthetsz!

Önkormányzati Hírek
l Kibéd község polgármestere 2017. július 21-én kelt 93-as számú rendelete
alapján összehívja a Helyi Tanácsot a júliusi hónapban sorrakerülő tanácsülésre, 2017. július 27-én 17 órára a Polgármesteri Hivatal gyűléstermébe.
Ezen alkalommal 8 napirendi pontot terveztek tárgyalni és hat tanácsi határozatot meghozni.

l

A kibédi Önkormányzatnak az elmúlt hónapban sikerült a kutúrotthon
körül új kerítést, valamint székelykaput állítatni. A kibédi Mátyus István
Általános iskola bejárata is megújult ez alkalommal.

l Kibéd község Polgármesteri Hivatala, valamint a helyi tanács, az idén is
megszervezi az immár hagyományos, Kibédi-Napokat. Augusztus 26-27 között változatos, programmal, kikapcsolódási és szórakozási lehetőséggel várjuk
a kedves résztvevőket, vendégeket. A hivatalos megnyitóünnepség augusztus
26–án 18 órától lesz a sportpályán. A rendezvényen helyet kapnak a kulturális,
sport- és civil szervezetek által rendezett tevékenységek. Szombaton, valamint
vasárnap a rendezvények helyszíne a kibédi futballpálya, ahol sor kerül a kirakóvásárra, helyi termékek bemutatására, sport- és kulturális rendezvényekre, esti koncertsorozatokra és tűzijátékra. Várjuk a helyi termelők,
kézművesek, kereskedők, élelmezési egységek, vállalkozók jelentkezését a
helyfoglalás, valamint a rendezvény támogatása érdekében.
l

Összesen 8,16 millió lejt költhet el fejlesztésekre Kibéd község Önkormányzata a következő években, miután a kormány az elmúlt héten jóváhagyta
az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) leadott pályázatokat. Az
egyik projektben 1.334.689 lejt egy multifunkcionális orvosi rendelő meg-

építésére, valamint a második projekt keretén belül pedig 6.829.381 lejt
egy közel 40 méter hosszú betonhíd megépítésére és 3 km mezei földút feljavítására fordíthatunk.

Kántor Lajostól búcsúzik az RMDSZ
Kántor Lajos (született 1937. augusztus 7-én Kolozsváron) irodalomtörténésztől, szerkesztőtől, publicistától, a romániai irodalmi közélet formálójától,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapító tagjától, a Kolozs Megyei
Szervezet első elnökétől búcsúzik a Szövetség. Kántor Lajost saját halottjának
tekinti az RMDSZ.
Kántor Lajos zászlóvivője volt, és marad azoknak az erdélyi magyar értelmiségieknek, akik nemcsak szemlélték, de alakították is Kolozsvár és Erdély gazdag kulturális örökségét. Olyan szellemi műhelyek vezetője volt, amelyek szerves részét
képezték a magyar kultúra egészének, az erdélyi irodalmi közéletet formálták.

