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Szervezetünk alapszabályzata és az SZKT erre vonatkozó határozata
értelmében a helyi RMDSZ választmánya a jelöltállítást az alapszabályzat
I. Fejezet: 2 cikkely c. pontja alapján nevezte meg. (a helyi szervezet
választmányának és a Megyei/Területi Állandó Tanácsnak közös döntése
alapján.) A törvény által megengedett 14 helyre, 14 személy jelentkezett
(11 tanácsosi hely és 3 pót-tanácsos). A jelöltállítás módszertanát és a szelekciós kritériumokat a Kibédiek Lapjában már előzöleg meghirdettük. A jelöltek rangsorolásakor szem előtt tartottuk a kerületi képviseletet és
szakmaiságot, illetve ﬁgyelembe vettük, hogy kik aktív tagjai egyházi, civil
és más szervezeteknek és az utóbbi négy évben kik vettek részt különböző
rendezvények megszervezésében, tevékenységükkel a falu jó hírnevét,
fejlődését hivatottak szolgálni, valamint az RMDSZ által meghirdetett
tevékenységeknek és kötelezettségeknek eleget tettek. A ﬁatalítás és a női
nem képviselete is szempont volt.
Az RMDSZ kibédi szervezetének polgármesterjelöltje Dósa Sándor.
Az új választási törvény értelmében a polgármestereket egy fordulóban
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választják meg. A tisztséget a relatív szavazattöbbséget elnyerő jelölt szerzi
meg. Újdonság a jelenlegi jogszabályhoz képest, hogy a megyei tanácselnököket nem közvetlenül választják meg, személyéről a megyei önkormányzat
dönt. Maros megyében a magyarságnak nagy esélye van arra, hogy ismét
magyar elnök legyen a megyei tanács élén. Ezért fontos, hogy minél többen
adjuk le szavazatainkat az RMDSZ jelöltjeire. Az önkormányzati választások
fontos új előírása az is, hogy a polgármester, illetve tanácsosjelöltek indításához a pártoknak meg kell szerezniük a választókerületi névjegyzékben
szereplő polgárok 1 százalékának a támogatását, községeknél minimum 100
támogatói aláírás szükséges. Módosult a pártﬁnanszírozási törvény is. Eszerint
a választási kampányokat ezentúl az állami költségvetésből ﬁnanszírozzák,
a jelöltlistát állító pártok hitelekből megelőlegezett költségeit, pedig utólag
számolnák el. A jogszabály meghatározza a kampányköltségek felső határát.
Az állandó választási hatóság (AEP), csak azoknak a pártoknak a számlákkal
igazolt költségeit számolná el, amelyek megszerezték a szavazatok minimum
3 százalékát.

Kiváló eredményeket értek
el ebben a tanévben iskolánk
tanulói matematikából
Az Erdélyi Magyar Általános Iskolák Matematika versenyének megyei szakaszán, Orbán Gergő V. osztályos tanulónk dicséretet kapott, míg ugyanezen
verseny országos szakaszán, Papp Gellért VI. osztályos diákunk III.
helyezésével kivívta a Magyar Iskolák Nemzetközi döntőjére a részvételi
jogot, melynek idén Kecskemét ad helyet, május 13.-16. között.
A Matematika Olimpiász megyei fordulóján Papp Gellért a VI. osztályosok közül harmadik helyezést ért el, egyben ő a legjobb magyar
nemzetiségű versenyző a megyében.
A Vidéki Iskolák Matematika Olimpiász megyei fordulóján 8 diák
képviselte iskolánkat: IV. osztály-Mátyus Ákos, V. osztály-Orbán Gergő, VI.
osztály-Papp Gellért, VII. osztály-Bíró Ildikó, VIII. osztály-Korondi Zsóﬁa,
Farkas Blanka, Mátyus Szidónia, Gál Krisztián.

Közülük Papp Gellért az országos döntő miatt nem tudott részt venni
a versenyen. Orbán Gergő második lett, míg Korondi Zsóﬁa harmadik
helyezést ért el, így mindketten legjobb magyar versenyzőként képviselik
iskolánkat az erdélyi döntőn, melyre május 21.-én kerül sor. Farkas Blanka
ugyanezen a versenyen dicséretben részesült.
A Kibédi Általános Iskola a Zrínyi Ilona Matematika versenyen, immár
másodjára szerezte meg a „Legjobb vidéki iskola” vándorserleget, melyet
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minden évben az a nem marosvásárhelyi iskola érdemel ki, mely a legjobban
teljesít diák létszám/elért pontszám/részvételi arány viszonyban.
Gratulálok az elért jó eredményekhez, további sikereket, jó egészséget
és kitartást kívánok diákjainknak, az őket felkészítő tanítóknak, tanároknak
és a tanulókat segítő szülőknek. Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak és a
kibédi vállalkozóknak azért, hogy támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
a diákok eljuthassanak a versenyek helyszínére.
Barabási Zsuzsánna igazgató

Az állam a saját polgáraiba vetett bizalma által érdemelheti ki a
tiszteletet szimbólumai iránt, nem pedig büntető szabályozások mentén.
„Az állam azáltal tudja kiérdemelni a szimbólumai iránti
tisztelet, amennyiben bízik a saját polgáraiban, nem pedig
törvény által előírt büntetések mentén. Legionárius-szellemben védené az állam szimbólumait az a szociáldemokrata
kezdeményezés, amely a büntetőjogi törvénykönyv módosítását célozza. A javaslat 3 éves börtönbüntetést szabna
ki azokra, akik érzelmileg nem viszonyulnak megfelelően
ezen szimbólumokhoz. Számunkra érthetetlen, hogy 2016ban ilyen jellegű, sötét időkre emlékeztető kezdeményezések
születnek egy európai Romániában. Az RMDSZ már az
alapfokon megkeresett szakbizottság munkálatai során a
törvény-tervezet elutasítását szorgalmazta” – fogalmazott
Tánczos Barna, a Szövetség szenátusi frakcióvezetője azt
követően, hogy az említett módosító-javaslat hallgatólagosan
ment át a Szenátusban.
SPORT

Taekwon-do Spirit Open
Budapesten

Közérdekű hírek
2016. március 31. – ig
befizetett adók százalékban:

1. magánszemélyektől
- épületre - 23 %
- belterületre – 29 %
- külterületre – 18 %
- jármű – 24 %
- szemétdíj – 25 %
- őrség– 23 %
Összesen: 24%

2. jogi személyektől
- épületre – 1 %
- területre – 4 %
- ármű – 19 %
- szemétdíj – 9 %
- őrség – 15 %
- bérleti díj – 46 %
Összesen: 16%

Adófizetők figyelmébe

Hat ország 37 csapata, 426 induló versenyző vívott nagy csatát a Magyar ITF Taekwondo Szövetség rangos nemzetközi versenyén, a Spirit Openen Budapesten, a Vasas SC Fáy
utcai csarnokában. A kibédiek közül Gál Edmond a – 40kg-os gyerek kategóriában aranyérmet
nyert, valamint Biró Vivien Barbara ifjúsági lány kategóriában a negyedik helyezést érte el.
Gratulálunk az elért eredményekhez és további sok sikert kivánunk a versenyzőknek és
felkészítőiknek.

Football
megyei VI liga I csoport

Kibéd labdarugó csapata az elmúlt hétvégén a Kūküllőszèplakiak csapatát látta
vendégül. A vendégcsapat 3-2-es első félidős vezetése után sikerült a helyieknek 6-3ra győzniük. Így a kibédiek a tabella nyolcadik helyére kerültek fel. A 15. fordulóban az
egrestői Lokomotiv csapata lássa vendégül a kibédi Akaratot.

Felhívjuk Kibéd község lakósainak ﬁgyelmét, hogy
a 2016/8-as Sürgössègi Kormànyrendelet értelmében
a következő vàltozàsok léptek érvénybe a helyi adók
tekintetében. A ﬁzikai személyek tulajdonàban lévő
épületek kategorizàlàsàra szolgáló bevallási íveket,
valamint dokumentációt március 31. helyett május 31.ig lehet letenni. Azok a ﬁzikai és jogi személyek, akik
2015. december 31.-ig forgalomból kivett jàrművek tulajdonosai, kötelesek erről egy nyilatkozatot tenni a
helyi Polgármesteri Hivatalnál, amihez hozzácsatolják
a jármű forgalomból való kivonását igazoló teljes dokumentációt. A 2016-os esztendőre az épület, terület illetve jármű adók első kiﬁzetési határideje március
31.-ről kitolódik, jùnius 30.-ra, és a törvény értelmében
jùnius 30.-ig jogosultak a 10%-os adókedvezményre.

