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Rangsoroló gyűlés
Szeptember 19 - én tartotta képviselő- és szenátorjelölteket rangsoroló gyűlését a Maros megyei
RMDSZ. A Kultúrpalota kistermében zajló eseményt Péter Ferenc, megyei tanácselnök, a
Maros megyei RMDSZ politikai alelnöke
köszöntő beszéde nyitotta meg. Történelmi pillanatnak nevezte ezt a napot, ugyanis Maros
megye képviselői és szenátorai egyszerre döntöttek úgy, hogy nem vállalnak több mandátumot,
átadják helyüket az új generációnak. Tulajdonképpen Maros megye jövője pecsételődött meg.
„Reméljük, hogy a mai döntéssel segíteni fognak
a Maros megyei RMDSZ-nek, mert mindannyiunk
számára fontos, hogy azok a politikusok akik döntéseikkel befolyásolták nem csak az országos
RMDSZ döntéseit, de az országos politikában is
komoly súlyuk volt, azok ma félre állnak, már nem
jelöltetik magukat. Köszönöm szépen mindannyiunknak a munkát.”
A parlamenti képviselők beszédét a szenátorjelöltek (Brassai Zsombor, Jakab István, Kozma
Mónika és Novák Csaba-Zoltán) bemutatkozása
követte.
Novák Csaba-Zoltán elmondta. „A kultúra
és oktatás területén szeretnék tevékenykedni. Úgy
gondolom, hogy egyetemi oktatói, akadémiai
végzettségem erre vértez föl. ... Én egy olyan szervezetben szeretnék dolgozni, amely átlátható,
átjárható, de hangsúlyozom, szakmailag felkészült
„sofőröket választ magának. Erre az RMDSZ
történetében volt már példa, de Erdély
történelmében is volt már példa – Bethlen Gábor
fejedelem.”
Jakab István arra kérte a jelenlevőket, hogy
ne szavazzanak, hanem válasszanak.
„Mint általában mikor váltás történik, mindig
vannak forgatókönyvek, és vannak sugallva jobb
és kevésbé jobb változatok. Arra szeretném
önöket kérni, hogy tényleg válasszanak és ne
szavazzanak. Fontos az, hogy válasszanak a jelöltek között, mert felhozatal van és fontos az, hogy
ne szavazzanak. ... Helyezzék előtérben a szakmaiságot és a tapasztalatot.Gondolkozzanak egy
erős parlamenti jelenlétben, erős parlamenti csoportban.”
A rangsoroló gyűlés a képviselőjelöltek bemutatkozásával folytatódott. Balogh József,
Császár Károly Zsolt, Csép Éva Andrea, Fodor
Sándor József, Hamar Alpár-Benjámin, Soós
Zoltán és Vass Levente tartották meg
beszédeiket.

Vass Levente annak ellenére, hogy orvosként
az egészségügyi szakbizottságba szeretne dolgozni,
legfontosabbnak a szervezetet, az egymásmellettiséget tartotta. Erőt adni a tulipánnak. „Egyéneket
ki lehet golyózni, de szervezetet nem. Szervezetet
nem lehet kigolyózni és minden cselekedetünkkel
a parlamentben, az önkormányzatokban, választmányokban arra kell törekednünk, hogy a szervezetet építsük.” A lencse és az árpa
termesztésével példázta az egységet. A két
növényt a világon mindenhol külön, de Erdélyben
általában a kettőt együtt termesztik, hiszen az egyik
védi a másikat. Ráadásul a betakarítás után is jó
hatással vannak egymásra, ugyanis a lencse az árpa
nedvességét magába szívja, ami hosszútávon jó a
lencsének, de az árpa sem dohosodik meg. „Azt
szeretném, hogy ilyen mennyiségben legyünk az
elkövetkezendőkben, ilyen formában egymást támogassuk, és a szervezetet építsük.”Egészségügyi
szakbizottságban szeretne dolgozni. „Amikor
egészségpolitikáról beszélünk, négy fontos kérdés
van: fenntarthatóság, hatásosság, hatékonyság és
igazságosság, ami a betegek hozzáférhetőségével
egészül ki. Az egészségügyben a betegek oldaláról
fogom közelíteni a problémákat, minden erőmmel
azon leszek, hogy az RMDSZ a betegek oldaláról
nézze a dolgokat, és minden erőmmel megfogom
az orvos kollegáimnak megmagyarázni, hogy ők is

... ugyanolyan betegek lesznek, és ugyanabból az
oldalból kell vizsgálják az egészségpolitikai döntéseket, mint ahogy ma, azok a betegek, akiket ők
vizsgálnak, sorban álltatnak, vagy éppen
magánrendelőkbe küldik el ahelyett, hogy ellátnák
az egészségügyi intézményekben ingyen, hiszen
biztosítást ﬁzetett a beteg.”
Csép Éva Andrea töredelmesen bevallotta,
született örökmozgó. „Csak pörögve tudok élni,
mert ha tehetetlenségbe, inaktivitásba kellene
élnem, belehalnék.”
Véleménye szerint a parlamenti képviseletben
pont ilyen tulajdonságokra van szükség. Hozzátette,
céljai vannak. „Kőkemény célok, amik bemozdítanak
és hajtanak a beteljesítés felé. Elsősorban
közösségem és megyém gondjainak napirenden
tartása, vágyainak, ötleteinek, potenciáljának meg-
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valósítása. A mindenkori ajtók zsanérjainak beolajozása a közösségünket érintő gondok megoldása
érdekében, ami nem tehető meg anélkül, hogy ne
ismerjem meg a Bukaresti színtér kis és nagy kapuit.
Szociális kérdéseket megoldani maradni, egy olyan
világban, ahol az elmúlt időszakban a szegénység
mértéke egyre nagyobb méreteket ölt és amelyben
teljesen elfelejtődik (és ez nem normális) a hátrányos
helyzetűek segítésének megoldása.”
Császár Károly Zsolt elmondta, 15 éves
jegyzői tapasztalata van, ismeri az önkormányzatokban felmerülő problémákat, hiányosságokat, és
rálátása van, hogy a törvényhozásban hogyan
lehetne ezekre a problémákra megoldást találni. A
megye régiósítását is ellenezte. „A helyi közösségek
érdekében javasolom egy olyan megyei adatbázis
elkészítését, amelyben összesítjük a települések
fejlődését akadályozó legfontosabb és legégetőbb
problémákat. Költségvetés kiegészítéskor vagy a
pályázatok elbírálásakor, ezt az adatbázist kell ﬁ-

gyelembe vegyük. Úgy gondolom, hogy ezzel
megszüntetnénk a széthúzást, ami jelen van a
megyében és a régiós gondolkodást, mivel közös
érdekünk és közös célunk az, hogy az egységes
Maros megyét és az itt élő magyar embereket
képviseljük és erősítjük.”
A beszédeket követően a rangsorolási
szavazásra került sor. A 173 szavazati joggal
rendelkező küldöttből 169-en voltak jelen, tehát

döntésképes volt a szervezet.
A képviselőjelöltek esetében az első három
rangsorolt (Vass Levente, Csép Éva Andrea,
Császár Károly) számít biztos befutónak, míg a
szenátorjelöltek esetében az első helyezett (Novák
Csaba-Zoltán) biztos bejutó, és jó mozgósítás
valamint szavazáskor jó részvétel esetében a második helyezett (Jakab István) is szenátori mandátumhoz juthat.

Tanévnyító ünnepség Kibéden is...
Mint mindig, idén szeptemberben is megszólaltak az iskolacsengők. Így hát szeptember 12-én 9
órától a Kibédi Mátyus István Általános iskolában
is tanévnyitó ünnepséget tartottunk.
Az ünnepségen nemcsak pedagógusok, tanulók
és szülők vettek részt, hanem meghívottak is: Orbán
Sándor alpolgármester, Sipos- Vizaknai Balázs refomátus lelkipásztor és a helyi rendőrség
képviselője, Şamşudean Cosmin.
Szívmelengető látvány volt, ahogy az óvónők
és a nyolcadikos tanulók kézen fogva hátravezették
az iskola udvarára a végzős óvodásokat, azaz kezdő
iskolásokat: a leendő előkészítősöket.
Az ünnepséget Barabási Zsuzsánna, az intézmény igazgatónője nyitotta meg üdvözlő
beszédével, egyúttal bemutatta a jelenlevőknek

azokat az új pedagógusokat, akik a 2016-17-es
tanévben iskolánkban fognak oktatni-nevelni: Bartos
Gabriella matematika szakos tanárnőt, Borzási András –József tornatanárt, Borzási Erzsébet –Borbála vallástanárnőt, Csíki István informatika tanárt,
Hajducsi Szabolcs zeneszakost, Marton Izabella
román szakos tanárnőt, Nagy Kinga- Erika tanítónőt,
aki az előkészítő osztályosokat fogja tanítani valamint
Triﬀ Zsuzsa- Boglárka tanítónőt, aki az elsősöket
fogja bevezetni az írás- olvasás csodavilágába.
Orbán Sándor alpolgármester köszöntő
beszédében afelől biztosította a jelenlevőket, hogy
a Kibédi Polgármesteri Hivatal a lehetőségekhez
mérten támogatni fogja iskolánkat a minél sikeresebb eredmények elérése érdekében.
Ezt követően Sipos – Vizaknai Balázs refor-

Kossuth – emlékhelyeken
A Zemplén megyei Monokon,
1802 szeptember 19 – énszületett
Kossuth Lajos, Kossuth László és
Wéber Sarolta második gyermeke.
A monoki néphagyomány szerint „
amikor Kossuth Lajos megszületett,
egy fényes csillag gyulladt ki Monok
felett.”
Születésének 200. Évfordulóján, azaz 2002 – ben egész
tevékenységünket a Kossuthra való
emlékezés jegyében szerveztük.
Emlékhelyeket fedeztünk fel, koszorúztunk,
emlékszalagokat
helyeztünk el. Igy gyűjtöttük az
örökségeket. A Sárospatakon
táborozó gyerekekkel együtt mi is
eljutottunk Monokra, ahol az Emlékmúzeumban szemléltük az emléktárgyakat, majd emlékszalagot
hagytunk a Kossuth – szobornál.

Sárospatakon elidőztünk a Kossuth
utcában elelyezett emléktáblánál, a
Református Kollégiumban található
emléktáblánál, megcsodáltuk a parkban látható hatalmas szobrot. Sátoraljaújhelyen is megáltunk leróni
kegyeletünket a főutcán magasodó
szobornál. Budapesten is vannak
már örökségeink hiszen ott is
felfedező utat tettünk. Kossuthra
emlékeztünk az Országház előtti
szobornál, a Kerepesi – temetőben
épített Mauzóleomnál és a Hősök
terén. Ma Kossuth Lajos
születésének 214. Évfordulóján – az
emlékezés jegyében és felfedezett
örökségeink birtokában valljuk Ady
Endrével:
„Téged minden magyar szívébe zárt
Szívünkben van néked szentelve hely”
Mátyus Ilona

mátus lelkipásztor Isten áldását kérte a jelenlevőkre
és oktatói-nevelői tevékenységünkre, majd az
előkészítő osztály kedves műsorral lepte meg a
jelenlevőket melyet Kálmán Ildikó és Korondi Erzsébet ovónők tanítottak be, és ők is adták át a kis nebulókat új tanítójuknak.
És ezzel elkezdődött az új tanév. Reméljük, hogy
közös munkánk (pedagógusok, diákok,szülők és támogatók) során majd jó eredményekkel büszkélkedhetünk, és örülnénk, ha olyan bölcsszívű emberek
kerülnének ki iskolánkból, akik ebben a cuccos-felszínes rohanó világban nyitott lélekkel fogadják
Wass Albert ﬁgyelmeztető szavait:
‘’Mert elfut a víz, és csak a kő marad,
De a kő marad.’’
Ráduly Judit magyartanár

Kibéd RefoRmáTus egyházKözség és
az Rmdsz helyi szeRvezeT Közleménye
2016 október 11 – én (kedd) 11 órától lehet jelentkezni a honosítási
(Magyar Állampolgársági) kérelem elindítása végett a Kibédi Református Egyházközség gyűléstermében. Szükséges iratok:
- Személyazonossági igazolvány
- Születési anyakönyvi kivonat
- Családi állapotot igazoló okiratok
- Saját vagy felmenő egykori magyar állampolgárságát
igazoló dokumentumok
A szolgáltatás teljes mértékben ingyenes beleértve a fordítási
költségeket is.

