Pembukaan MTQ ke VII Tingkat
Kabupaten Bener Meriah Tahun
2018.

Bener Meriah, Baranewsaceh.co – Plt Bupati Tgk Sarkawi sekira
pukul 21.00. Wib tadi malam membuka secara resmi pelaksanaan
MTQ ke VII tingkat Kabupaten Bener Meriah di panggung utama
halaman masjid Agung Babussalam Simpang Tiga Redelong. Senin
01 Oktober 2018.
Dalam sambutannya Plt Bupati Tgk. Sarkawi mengatakan.
Menguasai, dan memahami Al Quran adalah langkah awal dan
gerbang utama dalam mewujudkan Bener Meriah yang Islami,
harmoni, maju dan sejahtera. Mencari bibit unggul, serta
potensi yang ada agar mampu berkopetensi ke jenjang yang lebih
tinggi, dengan sasaran utama MTQ tingkat Provinsi Aceh, dan
seterusnya kalau bisa melaju ke tingkat nasional.
Abuya juga menyinggung tentang kegiatan keagama yang lainnya
harus juga di tingkatkan. Para guru TPA tahun ini juga sudah
mendapat sentuhan dari pemerintah, dan kita juga terus
berupaya untuk meningkatkan intensif yang di berikan. Plt
Bupati Tgk. Sarkawi, juga mengajak semua pihak untuk
mensukseskan pelaksanaan MTQ kali ini.
Ketua Panitia Drs. Al Adyan. AR, dalam laporannya menjelaskan.
Kendati hujan terus mengguyur Kota Simpang Tiga Redelong.
Namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias dan semangat
dari seluruh peserta, MTQ ke VII dari 10 kecamatan yang telah
hadir. Hal ini terlihat saat pelaksanaan pawai ta’aruf yang
hanya berjalan di seputaran masjid Babussalam.

Lanjutnya pelaksanaan MTQ ke VII, kali ini berlangsung selama
empat hari 01 – 04 oktober 2018. Adapun peserta terdiri dari
utusan kontingan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener
Meriah, dengan jumlah peserta mencapai 256 orang.
Menyangkut tempat pelaksanaan kegiatan. Untuk cabang tilawah
tetap di podium utama halaman masjid Babussalam. Cabang khatil
dan M2QI, dan Sahril Qur,an di komplek Pasar simpang tiga
Redelong, serta cabang Fahmil Qur,an di GOR Kabupaten Bener
Meriah.
Tujuan dari pelaksanaan MTQ ke VII ini lebih kepada upaya
mensiarkan Alqur,an serta untuk menjaring potensi yang ada di
Kabupaten Bener Meriah untuk selajutnya akan mewakili
Kabupaten Bener Meriah pada pelaksanaan MTQ tingkat provinsi
yang akan berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya.
Selain itu pada pelaksanaan MTQ kali ini. Panitia juga membuka
Stand Pameran kecamatan dengan aneka ragam tampilan bernuansa
Islami, pasar rakyat serta makanan khas kuliner tradisional
Gayo
Mengakhiri laporannya ketua panitia pelaksana MTQ ke VII
Kabupaten Bener Meriah Drs. Al Adyan. AR berharap semoga
pelaksanaan MTQ kali ini lebih baik dari tahun tahun
sebelumnya.
Disisi lain Plt. Bupati juga melantik sejumlah dewan Hakim,
serta menerima kembali piala bergilir dari Kecamatan Syiah
Utama yang menjadi juara umum pada tahun lalu. Selanjutnya
Plt. Bupati juga melakukan pemukulan gong yang menandai di
mulai pelaksanaan MTQ ke VII tingkat Kabupaten Bener Meriah.
Pantauan Baranewsaceh terlihat Hadir dalam pembukaan MTQ ke
VII segenap unsur Forkopimda forkopimda plus, para kepala
SKPK, para camat, tokoh agama dan para reje Kampung.(DN).

