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Versmondó verseny - körzeti szakasz
2017. január 14-én a Mátyus István Általános Iskola szervezésében került sor a
,,Versmondó verseny” körzeti szakaszára,
melyet a helyi Művelődési Házban tartottak. A
versenyre 12 iskolából 13 tanító 35 gyereket
nevezett be a következő településekről:
Mikháza, Nyárádremete, ,,Szováta – „Domokos
Kázmér” Technológiai Líceum, Sóvárad,
Kibéd, Makfalva, Hármasfalu, Erdőszentgyörgy, Havadtő, Rava, Gyulakuta és Székelyvécke.
A 35 versenyzőből 11 tanuló dicséretben
részesült, 4 tanuló jutott tovább a megyei
vetélkedőre. A versenyzők emléklapot és emléktárgyat kaptak, a dicséretben részesült tanulók és a
továbbjutók pedig könyvekkel gazdagodtak.
Az öttagú zsűrinek nehéz dolga volt, mivel sok
ügyes versmondó érkezett a megmérettetésre,de
végül megszületett a döntés.
A továbbjutó tanulók a következők: Nagy
Paula- Ibolya, Erdőszentgyörgy; Andries Júliánna ,
Erdőszentgyörgy; Szilveszter Klaudia, Kibéd és
Szilágyi Áron, Erdőszentgyörgy.

Kányádi Sándor:
Csendes
pohárköszöntő
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

A verseny szervezésében segítséget nyújtottak:
a helyi Polgármesteri Hivatal, a Siltexim Kft., a
Péterﬁ Ilona Pékség, az iskola szülői közössége, és
nem utolsó sorban a tanítók.
A verseny kerete egy fonó volt, amelyben a
tanítók fogadták a szavalókat, a szünetek előtt furfangos találós kérdéseket fejtettek meg a tanulók,
legény-és leánycsúfolókat tanultak, majd népi
gyermekjátékokat játszottak a tanítók irányításával.

A szünetekben szendvicset, kalácsot, meleg teát
és kávét fogyaszthattak a vendégek. S mivel a fonó
nem igazi pánkó nélkül, ezért a verseny végén pánkó
is került az asztalra, mely nagy sikert aratott, pillanatok alatt elfogyott.
Köszönet mindenkinek aki segített a verseny
megszervezésében.
Orbán Izabella

SICVLICIDIVM
E latin szó magyar megfelelője
SZÉKELYÖLDÖKLÉS, mely a madéfalvi
vérengzésre utal. Minden év január 7 – én a
Mária Terézia uralkodása idején bekövetkezett
tragédiára emlékezünk. A madéfalvi
veszedelem okát ismerjük: jogaik eltiprása
miatt a székelyek nem engedelmeskedtek a
császári parancsnak.
Madéfalván a hatalmas emlékmű feliratában
kiemelkedő helyen olvasható a SICVLICIDIVM
szó, melynek V betűit U – nak olvassuk.
Hagyományőrző csapatunk tagjaival több alkalommal is tettünk felfedező utat Madéfalva
úticéllal. Olyankor elidőztünk az emlékműnél:
képzeletben visszamentünk a múltba, elhelyeztük
emlékezésünk jeléül koszorúnkat, vagy emlékszalagot kötöttünk. Igazolja ezt 16 évi tevékenységünk
tanúja: képes krónikánk.
Azt is tudják a gyerekek, s a régi csapattagok,

hogy a SICVLICIDIVM szó egy kronosztichon.
Igen, mert ha betűit - az S kivételével - római
számoknak tekintjük, összegük éppen a történelmi
esemény éveit jelöli, azaz 1764. A kezdő S betű
a SUMA rövidítése, tehát összeg.Valahányszor a
madéfalvi veszedelemre emlékezünk a gyerekek
ellenőrzik a számítást. Kipróbálhatja az olvasó is!
Határozottan állítom, úgy jobban bevésődik emlékezetébe 1764, a székelyek elleni tragikus támadás éve.
Január 7 – én azokra is emlékezünk, akik a
székelyöldöklés elől Bukovinába menekültek, s
Suceava környékén falvakat alapítottak. Fogadj –
Isten, Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva és
Józseﬀalva lakói igazolják, hogy van hitük a
székelyeknek, tudnak imádkozni és dolgozni, mert
ezek a biztos orvosságok megpróbáltatások idején.
Mátyus Ilona
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Hírek, események
“Rátermett, tapasztalt és bízom benne” – nyilatkozta Kelemen Hunor
Porcsalmi Bálintról, akit az RMDSZ ügyvezető elnökének nevesített január
19-én, csütörtök délután. Elmondta: az Újratervezés koordinátorától azt
várja el, hogy segítse annak teljes körű megvalósítását, hogy tovább erősítse
a Szövetség és a romániai magyar közösség kapcsolatát, bátor kiállással
képviselje a magyar emberek érdekeit – mindezt egy innovatív, hatékony
szervezeti működtetéssel.

2016. december 31 –ig
behajtott adók százalékban
1. magánszemélyektől
2. jogi személyektől
- épületre - 69%
épületre - 96%
- belterületre – 65 %
területre – 41 %
- külterületre – 63 %
autókra – 95 %
- autókra – 53 %
szemétre – 47 %
- szemétre – 63 %
őrségre – 53 %
- őrségre – 58 %
bérleti díj – 100 %
A 2016-os év végén az adóhátralék teljes összege 168.160 lej !
A Helyi Önkormányzat 2016. év folyamán összesen 13 alkalommal ült
össze és 47 határozatot hozott. A polgármester 130 rendeletet bocsájtott
ki. Az üléseken készült jegyzőkönyvek és határozatok megtekinthetőek a
www.kibed.ro honlapon.
Kibéd község polgármestere 2017. január 20-án kelt 4-es számú
rendelete alapján összehívta a Helyi Tanácsot, 2017. Január 26-án 16
órára az ez évi első soros tanácsülésre a Polgármesteri Hivatal
gyűléstermébe. Ezen alkalommal 11 napirendi pontot terveztek tárgyalni és
hét tanácsi határozatott meghozni.

A Maros Művészegyüttes“ Most múlik “című szomorú-vidám játékával lép színpadra január 29-én vasárnap este 6 órától a kibédi Művelődési
Házban, melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Jegyek
a helyszínen kaphatók.
Február 18-án, szombaton, a kibédi ifjúság megszervezi a hagyományos farsangi mulatságot. A farsangok napközben a falut járják,
este pedig szeretettel várnak mindenkit a Farsangi bálba.

Közlemény
A 2017-es egyetemes imahét időpontja Isten segedelmével február
13-19 között minden este 6 órától. Helyszín: Kibédi Református Egyházközség Temploma.
Tervezett programja:
Hétfő: Rózsa László Magyarország
Kedd: Tímár Zsolt Alsósófalva
Szerda: Bot László Szováta
Gógán
Csütörtök: Nyíri Hunor Alsóbölkény
Péntek: Szász Attila Szombat: Gábor Áron Makfalva
Vasárnap: Les Zoltán Marosvásárhely
Sipos-Vizaknai Balázs lp.

Értesítő
Tilos legeltetni a mezőgazdasági területeken!
A Maros Megyei Prefektusi Hivatal 17048/29.12.2016. számú átirata
értelmében ﬁgyelmezteti az állattartó gazdákat, hogy a 407/ 2006
– os aktualizált törvény értelmében december 6 és április 24 közötti
időszakban Tilos mezőgazdasági földterületeken legeltetni.
2017. február 11-én, 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.

