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Péterﬀy Gyöngyi

Újévi Könyörgés
Sehol sem vagyok,
Mindenütt vagyok!
Ég s Föld a hazám!
s az a tenyérnyi Hon,
mely dombosan ragyog,
ha visszanézek rá.
Honos- hontalanság
űző sanyarúsághorizontban vágyó
tekintete sajtol,
égbe szakadva visz – visz a magasba
bolygó bolygásába
mindenség honába!
Sehol sem vagyok,
mindenütt – mindenben
otthonos vagyok,
mert
mindenütt – mindenben
magyar vagyok!
Szellemem a hazám!
Csillagfényezredek fénye,
keringve – kering köreimben!
Látnak és várnak rám!

Mikes Kelemen és a Magyar kultúra
1989 óta ünnepeljük a magyar
kultúra napját. Január 22–ét
azért választotta a nemzet, mert
1823–ban azon a napon fejezte
be Kölcsey a Himnusz írását.
Ezen a napon bennem mindig
felidéződik Mikes emléke is. Őt
– méltatlanul – ritkán emlegetik.
Pedig a magyar kultúra igen
értékes darabját hagyta ránk, a
„Törökországi levelek” – et.
Nem tudom, hányszor olvastam
már végig, s állítom: nemcsak
nyelvi, irodalmi kincs, de Rákócziról
alkotott képünk nem lenne teljes
a Törökországi levelek nélkül. Mikes
emlékiratai ezek. Aki elolvassa,

részletes betekintést nyer a bujdosók
mindennapi életébe.
Kibédi gyerekek többször is tettek
felfedező utat Zágonban, s találkoztak Mikes-emlékekkel. Vannak
köztük, akik Zágonban a Mikes –
szobornál tettek szövetségi fogadalmat; egyesek már apák, anyák.
Kolozsváron 2007–ben, amikor
300. Évfordulója volt a Nemes
Ifjak Társasága megalakulásának,
Mikes – mellszobránál emlékeztünk
a nagyságos fejedelemre és hűséges
íródeákjára, aki többi 99 ifjúval
tett fogadalmat, és a Társaság
alapító tagja volt. Fogadalmához
mindvégig hű maradt.

Hálával és örömmel közöljük, hogy a kibédi Mátyus István
Hagyományőrző Csapat az Örökség serleg elismerésében
részesült. A csapat nevében a díjat Szilveszter Eszter
csapatvezető, valamint Kovács Hont Imre korábbi csapattag
vette át január 19-én, a budapesti Stefánia Palotában, a
XXIII. Magyar Kultúra Napja Gála ünnepség keretében.
Az elismerést a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség nyílt pályázat alapján
adományozza a magyar és az egyetemes kulturális örökséget
példamutatóan ápoló ifjúsági közösségek számára.
Mindez csapatunk alapítójának és fáradhatatlan vezetőjének,
Mátyus Ilona nyugalmazott tanítónőnek az érdeme.
Nagyon szépen köszönjük az elismerést, igyekszünk ezután
is a díjhoz méltó módon ápolni és továbbadni magyarságunk
kúltúráját és hagyományainkat!

Szellemi otthonom fénye,
Isten fénylelkének része,
teremtőn megáll!
Fényszázadából hozza,
évezredében hordja
magasztosul magát!
S mégis,
a kitaszított nemzet
keserve, vergődik bennemnemzedékemen át
Lásd meg Uram, lásd meg,
a sanyargatottságát!
Halld meg Uram, halld meg,
kinban zokogását!
Váltsd meg Uram, váltsd meg,
a hontalanságát,
SZÉTDÚLT magyarságát!

A Törökországi levelek arról is
meggyőznek bennünket, hogy szerzőjének földrajzi, politikai, gazdasági
tudása, emberismerete a kor szellemét tekintve magas szintű volt.
Minden bizonnyal Rákóczinak köszönhette. S hogy mennyire élt
benne a honvágy, két idézetet
hadd írjak ide:
- 30. levélből: - "…csak azon törődöm, hogy nem Háromszéken
vagyok."
- 37. levélből: - "…úgy szeretem
már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont."
Mátyus Ilona
Tanítónő

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány
„ÖRÖKSÉG SERLEG” elismerést, adományozott a kibédi Mátyus István
Hagyományőrző Csapatnak a példamutató hagyományápolásáért.

A kibédi Erdőtulajdonosok
társulata
(a nagy erdőtársulás) 2019. január 27.-én 16 órától évi
beszámoló közgyűlést tart a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében, amelyre várnak minden erdőtulajdonost.
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A 2019-es RMDSZ-kongresszus tétje
2019-nek nem a múltról, hanem a jövőről kell szólnia. Kezdjük a második száz évet azzal, hogy megmondjuk, milyen jövőt szeretnénk magunknak.
Tekintsünk előre legalább másfél-két évtizedet,
mondjuk meg, mit akarunk teremteni ebben az

időszakban, foglalkozzunk az igazán fontos dolgokkal. Az RMDSZ februári kongresszusa nem szólhat másról, mint az előttünk álló kihívásokról, azaz
a jövőről. Egy közösség csak akkor lehet sikeres,
ha tagjai sikeresek, ha tagjai a közösséget építve

keresik az érvényesülést. Az erdélyi magyarok
akkor lehetnek sikeresek, ha magyarnak lenni Romániában előnyt jelent itthon és a globális versenyben egyaránt.Ha az erdélyi magyar közösség
sikertörténetet akar, akkor el kell mondania, miről
kell a jövőnek szólnia. Az RMDSZ sikeres, versenyképes közösséget akar, amely megőrzi
identitását, megmarad magyarnak szülőföldjén.
A mi jövőképünk egyértelmű. A februári kongreszszuson az lesz a feladatunk, hogy az egészségügyben, a vállalkozói szférában, a gazdaságban, a
ﬁskális politikában, az oktatásban és más főbb területeket érintve megfogalmazzuk céljainkat.
Január 25-én, pénteken 13 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ülésezik a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT). Az ülés Kelemen Hunor
szövetségi elnök politikai beszámolójával és Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök kongresszusi előkészítésről szóló tájékoztatójával indul. Ezt követi a
politikai vita, valamint az alapszabályzat- és programmódosítással kapcsolatos döntések meghozatala. Az SZKT ülését a 2018-as Ezüstfenyő-díjak
ünnepélyes átadása előzi meg.

Értesítő
A Helyi Tanács 2018-as. év folyamán összesen
14 alkalommal ült össze és 48 határozatot
hozott. A Polgármester 186 rendeletet bocsájtott ki. Az üléseken készült jegyzőkönyvek
és határozatok megtekinthetőek a www.kibed.ro
honlapon.
—

2019. február 2-án, szombaton este 8 órától, a kibédi Kultúrotthonban kerül sor a hagyományos
kibédi Kosaras Házasember bálra, melyre mindenkit szeretettel vár a rendezőség. A zenét Farkas
József és zenekara biztosítja.

2018. DECEMBER 31 – IG A HElyI
ÖNKoRMáNyZATHoZ BEFIZETETT ADóK SZáZAlÉKBAN
MAGáNSZEMÉlyEKTől
Épületre
– 67%
Belterületre
– 57%
Külterületre
– 59%
Autókra
– 56%
Szemétre
– 64%
őrségre
– 54%

JoGI SZEMÉlyEKTől
Épületre
Területre
Autókra
Szemétre
őrségre
Bérleti díj

– 56%
– 44%
– 86%
– 40%
– 44%
– 91%

A 2019-es egyetemes imahét “A keresztyén
egységért” címmel zajlik, Isten segedelmével
február 18-23 között, minden este 6 órától.

