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Kórustalálkozó Kibéden
A csütörtöki nappal Kibéden folytatódott a
Küküllői Református Egyházmegyei Missziós
Napok. Kibéd község nagy zenei múltra tekint
vissza. Itt született 1874-ben Seprődi János
zenetörténész, zenekritikus, népdalgyűjtő, így idén
ünnepeljük
születésének
140.
évfordulóját.
Ünnepségünk az ő emlékének jegyében zajlott.
Szintén
falunk
szülötte
Madaras
Gábor
népdalénekes. Viszont nem csak jeles ősökkel
büszkélkedhetünk, hanem Bodor Péter által 1847ben készített orgonánkkal is, melynek restaurálása
tavaly készült el. A találkozót Bíró József
szászcsávási lelkipásztor igehirdetése nyitotta meg,
aki a 146., 147., 148., 149. és 150. zsoltár első két
verse alapján hirdette Isten igéjét kiemelve az
éneklés fontosságát és nemzetmegtartó erejét. Ezt
követően Sipos-Vizaknai Balázs köszöntötte a
népes gyülekezetet, majd Dr. Csíky Csaba
zeneszerző orgonakíséretével és Hajducsi Szabolcs
helyi kántor vezényletével az énekkarok közösen
énekelték a régi énekeskönyv 169. énekét, Seprődi
János szerzeményét, a Hatalmas Úr, mért látogatsz
kezdetű éneket. A kórustalálkozón 15 énekkar közel
320 tagja vett részt, akik különböző egyházi és
világi énekszámokkal örvendeztették meg a népes
közönséget. A következő gyülekezetek kórusai
léptek fel: Kibéd, Szováta, Hármasfalu, Geges,
Nagykend, Segesvár, Gógánváralja, Szászcsávás,
Mikefalva, Vámosgálfalva, Ádámos, Harangláb,
Backamadaras,
Szentgerice,
valamint
az
egyházmegye
lelkészi
kórusa.

Az eseményt orgonajátékok is gazdagították, Tőkés
Attila gegesi lelkipásztor, egyházmegyei zenei
előadó, valamint Arie Deelen
hollandiai
orgonaművész játszottak a kibédi orgonán. Az
emléklapok átadása után Biró István esperes
köszöntötte az egybegyűlteket, majd nemzeti imánk
után
kivonultunk
a
templomkertbe
és
megkoszorúztuk a Seprődi János kopjafát. Itt a
Székely himnusz ismerős dallama csendült fel. A
találkozót közös vacsora zárta, mely után az
újratalálkozás reményében váltunk el.

Iskolai hírek
A kibédi Mátyus István Általános Iskolában
is készen állnak a tanévkezdésre. A nyár folyamán a
felújítási, víz-gáz, villany szerelés és más
karbantartási munkálatokat elvégezték. A régi
épülettömb volt magyar osztályát a nuladikos
osztály számára újította fel az önkormányzat,
hermetikus nyilászárókkal valamint új parkettával.
A felújított teremben 26 nulladikos kezdheti a
tanulást. A diákokat hétfőn tiszta, felújított
osztálytermek várták a 2014-15–ös tanévre.
Kibéden az idei évtől az óvodában 60 gyerek, az
előkészítő (nulladik) osztályban 26 gyerek az I-IV
osztályban 71 valamint az V – VIII osztályban
pedig 73 gyerek kezdi az új tanévet. Mindazon
szülők akiknek óvodás korú gyerekük van be lehet
íratni a napközi óvodai csoportba. A napközi óvoda
müködési programja: Hétfőtől-péntekig reggel 8
órától délután 17 óráig tart. A normál programú
óvoda 8 óra és 13 óra között működik.
Igazgató: Barabási Zsuzsánna
Titkár, könyvelő: Dóczi Emma
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Óvónők
Kicsi-közép csoport: Kálmán Ildikó
Nagy csoport: Korondi Erzsébet
Hosszított programú csoport: Simó Kinga
Tanítók
Előkészítő osztály: Fazakas Erzsébet
Első osztály: Mátyus Zsuzsánna
Második osztály Vinczi Annamária
Harmadik osztály: Orbán Izabella
Negyedik osztály: Domo Anna-Bella
Osztályfőnökök
Ötödik osztály: Thiesz Renate
Hatodik osztály: Radu Judit
Hetedik osztály: Kádár Éva
Nyolcadik osztály: Lengyel- Ficher Ágnes
Kell a diploma az egyetemhez
Senki nem iratkozhat érettségi oklevél
nélkül egyetemre Romániában, csak azokba a
kollégiumokba, amiket egy sürgősségi rendelet
alapján az egyetemek szervezhetnek meg,
valamint ezek a diákok nem az egyetemi
alapképzés elvégzését igazoló oklevelet kapnak
majd, hanem szakképesítést igazolót, pontosított
csütörtökön Remus Pricopie. Az oktatási miniszter
pontosítása azután jön, hogy a romániai sajtóban
felháborodott hangvételű cikkek jelentek meg az
“oktatási rendszert lemészárló rendelkezés‟ ellen.

Megjelenik havonta

már újságpapírt, levélborítékot, számlákat, másoló
papírt és irodai papírokat is egy-egy remekmű
elkészítéséhez. Elmondása szerint nem eladásra
készülnek a tárgyak, de szeretteinek és
hozzátartozóinak szívesen készít ajándéktárgyakat
papírból. A nyugalmazott tanítónő úgy véli, a
papírhajtogatásnak csak a képzelet szabhat határt. A
csodás alkotásokkal már kiállításra is meghívták a
tanítónőt. A kibédi falunapok alkalmával meg
lehetett tekinteni ezen alkotásokat Kibéd Község
Polgármesteri Hivatala ez úton mond köszönetet
Szabó Zzuzsa tanítónőnek
illetve Gergelyfi
Sándornak akinek fából készült szép alkotásait
tekinthettük meg.

Egy hét múlva mutatja be az RMDSZ az
autonómiatervezetét

Papír művészete
Nem szenvedünk hiányt a kuriózumokból
környékünkön sem. Ezt bizonyítja egy kibédi
nyugalmazott tanítónő is, aki különös tehetséggel
végzi a papírhajtogatás művészetét. A több éves
tapasztalatnak köszönhetően Zsuzsa tanítónő
elképesztő dolgokat készít papírból. Az origami a
papírhajtogatás művészete, néhány kutató szerint az
eredete Kínába vezethető vissza. Kezdetekben az
origamit vallási szertartásokhoz használták.
Vidékünkön
nagyon
kevesen
foglalkoznak
komolyan a papírhajtogatás művészetével. A
nyugdíjazott tanítónő a tevékenységet hobbi szinten
űzi, ezért szabadidejében foglalkozik az origamival.
Van olyan nap, amikor csak fél órát tud erre szánni,
de van olyan is, hogy több órára is leköti a
papírhajtogatás a tanítónéni figyelmét. A szabatos
formák és különleges geometriai testek kivitelezése
sem jelent problémát a tehetséges tanítónőnek.A
felhasznált alapanyagok, amelyekkel Zsuzsa
tanítónéni dolgozik, nagyon változatosak. Használt

Jövő héten, csütörtökön vagy pénteken mutatja be
Kolozsváron az RMDSZ szövetségi elnöke,
Kelemen Hunor az RMDSZ autonómiatervezetét
egy sajtótájékoztató keretében. Erről Kovács Péter
az RMDSZ főtitkára számolt be pénteken a
Transindexnek. Pénteken ülésezett Kolozsváron az
RMDSZ
Szövetségi
Elnöksége,
amelyen
cikkelyenként átvették a törvénytervezetet.
A
romániai
oktatás
elbürokratizált rendszer

leszegényített,

Régi gondok – új tanév. Magyari Tivadar, az
RMDSZ
oktatási
főtitkárhelyettese
is
visszaigazolta
aggodalmainkat,
miszerint
a
2014/2015-ös tanév sem lesz különb elődeinél,
hiszen a megoldatlan problémák maradtak. „De a
tanáraink helyükön vannak, dolgoznak: több mint
százezer magyar gyermek és fiatal kezdi Erdélyben
az új tanévet‟

Szerkeszti
Kibédi RMDSZ-frakció

