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A Magyar költészet napja
A FUEN tiltakozik
a marosvásárhelyi
magyar nyelvű felsőoktatás tervezett
elsorvasztása ellen

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a
FUEN aggodalommal ﬁgyeli a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Petru
Maior Egyetem tervezett egyesítésére irányuló
fejleményeket. Véleményünk szerint az intézményegyesítés eddigi lépései megfelelő előkészítés
nélkül, és a MOGYE magyar tanárainak és diákjainak a döntéshozatalból való teljes kizárásával,
érdekeinek semmibe vételével történtek.
Meggyőződésünk, hogy az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen zajló magyar nyelvű
oktatás megmaradása és fejlesztése elsődleges
fontosságú, a magyar nyelvű kar létrehozása
pedig törvényi kötelezettség. A MOGYE vezetőségének a magyar kar létrehozásában tapasztalt elutasító magatartása arra enged következtetni, hogy mostani célja a magyar nyelvű
oktatás súlyának további csökkentése. Ez ellen
a terv ellen a leghatározottabban tiltakozunk.
A kisebbségi jogok egyik európai alapelve,
tételesen az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezménye világosan mondja ki, hogy megszerzett
jog nem csökkenthető és nem vonható vissza. A
MOGYE magyar nyelvű oktatásának tervezett
elsorvasztása, színvonalának csökkentése a
romániai magyarságot fosztaná meg egyik kiemelkedő magyar nyelvű oktatási intézményétől.
A FUEN a magyar oktatás számára
negatív következményekkel járó minden döntés
ellen minden nemzetközi fórumon a leghatározottabban tiltakozni fog. A kisebbségi jogok
tekintetében Románia amúgy is megtépázott
tekintélyét az újabb MOGYE-ügy tovább
csökkenti.
Vincze Loránt,
a FUEN elnöke

Nem véletlen, hogy április 11.–ét – József Attila
születésnapját – választotta nemzetünk a magyar
költészet napjává, hiszen ő a magyar líra kimagasló
egyénisége.
Tehetsége már elemi iskolás korában megmutatkozott; nővéréhez írott kis versében így fogalmazza meg gyermeki vágyát: „De szeretnék
gazdag lenni!” Megfogalmazatlanul bár, de ma is
sok gyermeknek ez a nagy vágya a világon.
16 évesen a Jelen, múlt, jövő c. versében hittel vallja:
Tövises úton segít a jövendő;
Jövőben dicsőül meg a szenvedő;
17 éves, amikor a Szent Jobb ünnepén így
biztat: „emelkedjünk fel Krisztushoz, ki lent volt!”
Életérzéseiről felnőttként is nagy őszinteséggel
és megrendítően ír. Szüleiről így vall:
Anyám kún volt, az apám félig székely,
Félig, román vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
Apám szájából szép volt az igaz.
Szinte követelően fogalmazza meg nagy és
nemes vágyát:
...emberséget az embernek
Magyarságot a magyarnak!
Verseit a szép szó, a tiszta gondolatmenet és

sajátságos nyelvezet jellemzi. Ezért jutott fel a
magyar líra csúcsára.
1937- ben – 32 évesen – a következő fogadalmat teszi:
Én egész népemet fogom
Nem középiskolás fokon
taní –
tani!
Olvassuk hát ﬁgyelmesen verseit, s megtapasztaljuk, hogy ma is tanít.
A magyar költészet napján – április 11.- én
született Márai Sándor is. Íróként megingathatatlan
képviselője az európai humanizmus eszméinek.
Költőként is jelentőset alkotott. Különösen életének
válságos időszakaiban születtek verses vallomásai.
Mátyus Ilona - tanitónő

J óz s e f At t i l a é s a kö lt é s z e t n a pj a
József Attila hányatott gyerekkoráról – a szegénységről, melyben édesanyja nevelte őt és két
nővérét, a vidéki nevelőszülőknél kisgyerekként
megélt borzalmas traumákról – sokat vélünk
tudni, akárcsak tragikus haláláról, melynek körülményeit Garamvölgyi László próbálta tisztázni
könyvében.
Ő a felvonultatott bizonyítékok alapján balesetként írta le a történteket, az irodalomtörténészek
szerint azonban ez nem sokat változtat József
Attila költészetének vagy életének megítélésén.
Abban viszont, hogy József Attila olyan költő
lett, amilyennek versein keresztül ismerjük,
hatalmas szerepe volt édesapjának, József Áronnak.
A Bánságból származó volt huszárember, bár
örült ﬁúgyermeke születésének, egyszerűen
elhagyta családját, amikor a kis Attila 3 éves
volt. A vándortermészetű kalandorként ismert
apáról sokáig azt hitték, nagy álmát megvalósítani
a tengerentúlra, Amerikába ment, de hamar
kiderült, hogy Romániáig jutott, ahol szappanfőző
mesterségét űzte tovább Craiovában. Attila édesanyjának halála után újranősült, és született még
egy ﬁa, József Mircea. Attila féltestvére azonban

paralízises lett, és sem beszélni, sem mozogni
nem tudott. A Budapesten hagyott család és
Attila minderről semmit sem tudott. József
Attilában óriási űrt hagyott édesapja, sokáig
kereste őt a körülötte feltűnő férﬁakban még felnőttként is. A költő végig úgy tudta, hogy apja
Amerikában él, nővére, Jolán volt az egyetlen,
aki levelet váltott a Romániában élő édesapjukkal,
és csak 1937-ben avatta be testvérét, Attilát is a
titokba.A költészet napjának ihletője azonban
csupán 2 héttel élte túl apját, amikor 1937-ben
utolérte tragikus sorsa a balatonszárszói vasútállomáson.
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Hírek és Közlemények
A termelői igazolást azoknak a természetes
személyek által benyújtott kérvénye
alapján állítják ki, akik az agrárágazatban
folytatnak gazdasági tevékenységet,
miután leellenőrzik a bejelentett termőföld
nagyságát, illetve az állatállomány létezésének valódiságát. A termelői igazolást
a polgármester bocsájtja ki, a kérvény
benyújtásától számított 5 napon belül.
Nagyon fontos, hogy mindenki idejében
adja be a kérést(piacra menés előtt legalább 6 nappal). A kérés beadásakor
minden érintettel kiközlik a napot és az
órát amikor a helyszíni ellenőrzés történik.
A helyszíni ellenőrzést követően bocsájtják

ki a termelői igazolványt és a kereskedelmi
könyvecskét (termékkereskedelem nyilvántartására szolgáló nyugtatömb). A
termelői igazolványt 5 évre bocsájtják
ki és évenként kell láttamoztatni. A
termelői igazolvány és a kereskedelmi
könyvecske kibocsájtási díja 40 lej (20
lej a termelői igazolvány és 20 lej a kereskedelmi könyvecske). Abban az esetben
ha betelik a kereskedelmi könyvecske,
15 napon belül a nyugtatömböt be kell
adni a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági osztályára; ezt követően lehet
kérni új könyvecskét, amelynek értéke
20 lej.

Egy szebb Kibédért
Ezúton kívánjuk felhívni a Tisztelt Lakosság
figyelmét arra, hogy fontos a lakóházak,
intézmények és minden ingatlan típus
előtti árkok és átereszek karbantartása,
tisztítása annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű működésük zavartalan
legyen. Közös felelősségünk és a katasztrófavédelmi hatóságok kifejezett
utasítása szerint végezze mindenki az

érintett ingatlana előtt lévő vízelvezető
rendszer folyamatos gondozását, zöldövezet
karbantartását. A közterületen lévő árkok,
nyitott csatornák, folyókák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása - az ingatlan
előtti szakaszra terjedően az ingatlan
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Tűzvédelem
A Maros Megyei Prefektus, a Tűzoltóság
valamint a Makfalvi Magánerdészeti Hivatal és
Kibéd Község Polgármesteri
Hivatala felhívja a lakosság figyelmét a következőkre:
– tilos a hosszan tartó szárazság idején vagy szeles
időben tüzet gyújtani a terület száraz növényi maradványoktól való megtisztítására;
– tilos: lakóházaktól, gazdaságoktól 50 méternél,
szálastakarmány-raktáraktól 100 méternél, erdőszélektől 200 méternél kisebb távolságra tüzet
gyújtani;
A fent említett előírások be nem tartása 1000-től
2500 lejig terjedő bírsággal sújtható.
KiBÉD KözSÉG POLGÁRMESTERE 2018. április
20-án kelt 64-as számú rendelete alapján összehívja a
Helyi Tanácsot, 2018. április 26-án 17 órára soros tanácsülésre a Polgármesteri Hivatal gyűléstermébe.
Ezen alkalommal 5 napirendi pontot terveztek tárgyalni
és 4 tanácsi határozatot meghozni.

2018. március 31. – ig befizetett adók százalékban:
MAgÁnSZeMÉLYektőL
Épületre
26 %
Belterület
24 %
Külterületre
20 %
Járműre
29 %
Szemétdíj
23 %
Őrség
20 %

JOgI SZeMÉLYektőL
Épületre
1%
Területre
4 %
Járműre
5 %
Szemétdíj
10 %
Őrségdíj
13 %
Bérleti díj
46 %

A kibédi Erdőtulajdonosok társulata

(a nagy erdőtársulás) 2018. április 29.-én 17 órától évi beszámoló
közgyűlést tart a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében, melyre
szeretettel várnak minden erdőtulajdonost.

A kibédi Piros Koszorú néptánccsoport 2018. április 21.– én meghívottként részt vett a 25.
Erdőcsinádi Gyöngykoszorú néptánctalálkozón, amelyre a helyiek huszonöt csoportot láttak
vendégül. A negyedszázados jubileumot kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a település.

