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Karácsonyi gondolatok
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Azt hiszem, a karácsonyra is igaz az
a jézusi mondás: „Ha olyanok nem
lesztek, mint a kisgyermekek...”
Gyermeki lélek kell ahhoz, hogy
igazán megértsük, átérezzük a karácsony lényegét. Azt, hogy egy

Az egykori fejedelmi székhely
Szép, ígéretes út állt Erdély kis felfedezői
előtt a múlt év egyik nyári napján:
Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad
és Déva történelmi és kulturális értékeiből
felfedezni a legfontosabbakat.
Mind a négy helységben sok szellemi
kincset gyűjtöttek.
S bár december elseje szomorú emléket
idéz bennünk, Gyulafehérvár lelkünk mélyén
nemzetünk nagy múltját tárja elénk.
Mit is fedeztek fel ott a gyerekek? A
hajdani várról megtudták, hogy 1714-1738
között épült az osztrák fennhatóság erdélyi
katonai központja számára. Átsétálva a
nyolc várkapun, elolvasták az emlékeztető
feliratokat, s megﬁgyelték az egykori osztrák
birodalom címerét is az első kapun.
A Romai Katolikus Székesegyház is
mesélt a múltról. Ez a tatárdúlás előtti
templom helyére épült a XIII.században.
Hunyadi János korában bővült két emelettel,
Bethlen Gábor pedig lényeges javításokat
végeztetett rajta a XVII. század elején. A
templom belsejét járva, egyebek közt megcsodálták a szarkofágokat:
- Hunyadi János 1456, testvére 1442
- Hunyadi László 1457,
- Izabella királynő 1559
- és ﬁa János Zsigmond 1571
A 10-13 évesek előtt nem voltak ismeretlenek ezek a nevek, s feltett kérdések
igazolták komoly érdeklődésüket Erdély
múltja iránt. Az autóbuszban folytatott beszélgetések során sok ismerettel gazdagodtak
még az Erdélyi fejedelemség egykori székhelyéről, Gyulafehérvárról.
Mátyus Ilona
Tanítónő

születésnapot ünnepelünk, Jézus
születését.
Sajnos a felnőttek elfelejtették,
hogy mit is ünneplünk karácsonykor.
A felnőttek tették a karácsonyt
színes-díszes alkalommá. Miért
hisszük azt, hogy a következő generáció nem tudja feldolgozni és
megérteni a karácsony igazi lényegét? Miért hisszük azt, hogy
túl sok lenne nekik az, hogy Isten
emberi formát vett fel, és eljött a
földre a mi megváltásunkra és az
igazi, hamisítatlan szeretet megmutatására? A gyermekek csodára
vágynak. És nekünk, felnőtteknek
is erre van szükségünk. Miért ne

szólhatna az igazi csodáról a karácsony? Arról, hogy Isten elküldte
értünk az egyetlen ﬁát, mert annyira
szeretett bennünket.
A karácsony nem lehet egy bezárt
és keretek közé szorított ünnep.
A karácsony valaminek a kezdete,
aminek van folytatása is, az, hogy Jézus
felnőtt, Jézus cselekedett és tanított,
szenvedett és meghalt, és Jézus harmadnap feltámadt a halálból.
Ne teljen el úgy ez az ünnep,
hogy közben nem gondolunk az
ünnepeltre. Hadd aranyozza be
Ő szeretetével a karácsonyunkat,
családunkat, életünket.
Kibédi Református Egyház
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Hegedüs Csilla: a 2019-es EP választás döntően
meghatározza az erdélyi magyar közösség jövőjét
„A jövő évi európai parlamenti választás
döntő fontosságú lesz Európa, és az erdélyi
magyar közösség jövője szempontjából egyaránt”
– hívta fel a ﬁgyelmet Hegedüs Csilla, az
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke
kedden Csíkszeredában.
A Csíki Önkormányzati Akadémia rendezvényén
résztvevő politikus elmondta: Erdélynek erős Eu2019. január 20-án,
vasárnap este 7 órától
a kibédi Kultúrotthonban
fellép a
marosvásárhelyi
- Gruppen Hecc Társulat.
Bemutatja
"Nem vagy OK egészen 100-as"
című kabaré műsorát.

rópára, és erős európai parlamenti képviseletre
van szüksége ahhoz, hogy települései tovább fejlődhessenek, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat, és családjaikat.
„Az erdélyi magyar közösségnek az érdeke
egy olyan erős Európa, amely fejleszti régióit,
megbecsüli a kisebbségben élő őshonos nemzetiségeket” – részletezte Hegedüs Csilla. Hozzátette:
az európai parlamenti képviseletnek erős, hatékony
eszköznek kell lennie az erdélyi közösség céljainak
elérésében.
„A 2019-es EP-választás tétje óriási: többek
között eldől, megmaradnak-e a támogatások,
amelyekből eddig is fejlesztéseket, történelmi
épületek felújításait valósíthattunk meg, sikerül-e
olyan nemzetközi partnereket
szerezni, amelyek
támogassák a
közösség törekvéseit” –
emelte ki
a politikus,
aki nemrég
jelentette be,
maga is versenybe lép jelöltként.

Orvosi központ Kibéden

„Közösségünk egyik leghangsúlyosabb értéke
az épített öröksége – ennek a felújítására szánt
uniós támogatási keret pedig korántsem elegendő;
fel kell lépnünk ennek a növeléséért is” – hangsúlyozta.
A kultúráért felelős alelnök felhívta a ﬁgyelmet
arra is, hogy uniós projekt révén valósíthatta meg
Csíkszereda önkormányzata a város legimpozánsabb
iskolaépületének, a Márton Áron és a Segítő Mária
Gimnáziumnak helyet adó ingatlannak a felújítását
is; a közel 5,8 millió euró értékű felújításból 3,9
millió euró volt vissza nem térítendő uniós támogatás.
Majd hozzátette: közel 474 ezer euró értékű
támogatást nyert az oklándi unitárius egyházközség
is, amelyből elkezdődhetett a műemléktemplom
teljes felújítása, a Szent László falképciklus feltárása.
Továbbá, 2021-re fejezik be a Székelyudvarhely
emblematikus épületének, a Jézus Szíve kápolnának
a helyreállítását, amelyre az EU közel 239 ezer
euró támogatást nyújt.
A csíkszentimrei Henter-kúria felújítására
viszont nem elég a több mint egymillió eurós uniós
támogatás sem – nem jelentkeznek kivitelezők a
licitre. „Egyértelműen több pénz kell műemlékeink
felújítására” – nyomatékosított.
Ahogyan eddig is, az európai parlamentben is azért fogok dolgozni, hogy Erdély fejlődjön,
és hogy jobb életkörülményeket teremtsünk
itthon, a szülőföldünkön.

Második alkalommal
kerülmegrendezésre
a szilveszteri
kabaré műsor

A kibédi ifjúság bemutatja az "ITT VALAMI
NEM STIMMEL..." című, négy bohózatból
álló szilveszteri kabaré előadását, melyre 2018.
december 29-én, 19 órától kerül sor a kibédi
kultúrotthonban. Minden kedves érdeklődőt
sok szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.

Kibéd Község Önkörmányzata május hónapban
hirdette meg az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren (SICAP) keresztül a “Multifunkcionális
orvosi rendelő építése Kibéd községben” elnevezésű

projekt tervezését és kivitelezését. Ezzel szemben
jó ütemben haladnak a orvosi központ építési
munkálatai, ugyanis december közepén már
elkezték a tetőszerkezet munkálatait is.

