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Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának kiadványa 1. szám - 2016. november

Közel öt hónap telt el a pol-
gármesteri esküm letétele és
az új helyi tanács felállása

óta. Ahogy az eskü té telkor is, kezemet
a Bibliára helyezve elmondtam, min-
den tőlem telhetőt megteszek annak
érdekében, hogy Mezőpanit községet
fejlődési pályára állítsuk. Ennek je-
gyében telt el ez a pár hónap is, és
ebben az új köz ségi újságban ezekről
a történésekről írunk dióhéjban.

Célom, célunk, hogy rendszeresen
tájékoztassuk önöket a történésekről,
megvalósulásokról, a jövőbeli ter vek -
ről.

Miután átvettem a hivatalt, átvettem
vele együtt a problémákat is. Világosan
látom, melyek azok a területek, ahol
azonnali megoldásokat lehet alkal -
mazni, és melyek azok, ahol alaposabb
előkészítésre van szükség. 

Nem vagyunk rózsás helyzetben,
ren geteg a tennivaló. Egy 6000 fős
községben napi szinten számos meg -
oldásra váró probléma merül fel,
nagyon sokan megkeresnek régi

ügyekkel, amikre azonnali megoldást
várnak. 

Egyelőre egyet mondhatok, nem
lehet csodát művelni pár hónap alatt.
Előbb rendet kell tenni, lépésről lépés -
re helyére kell kerüljenek a dolgok,
aztán a rendet meg is kell tartani. 

Meg kell értenünk: mindenkinek
munkája és felelőssége van ebben!
Gazdáknak, munkásoknak, vállalko -
zók nak, civileknek, értelmiségi ek nek,
lelkészeknek, pedagógusoknak, közal -
kalmazottaknak, fiataloknak és idő -
seknek, mindenkinek. Nem szabad
csupán egymástól várnunk a meg -
újulást, a fellendülést, hanem arra

buz dítok mindenkit, hogy legyen kez -
deményező. Legyen aktív tagja a
közösségünknek, önkénteskedjen,
áldoz zon fel egy keveset idejéből,
tehet ségéből, anyagi lehetőségeiből
falu  közössége javára. Ha problémát
lát valahol, hívja fel rá a figyelmet,
de tegyen megoldási javaslatot is. 

Az elmúlt 5 hónapban mi is így
tettünk. Az anyagi lehetőségekhez
mér ten dolgoztunk a község fej lesz -
tésén. Ebbe a munkába enged most
be  tekinteni a Hírvivő, kérem 
fo gad  ják és olvassák szeretettel!

Tisztelettel,
Bodó Előd Barna, polgármester

A jövő tőlünk is függ! - parlamenti választások december 11-én

Parlamenti választások lesznek
december 11-én Romániában.
A tét nem kicsi: meg tudjuk-e

erősíteni Erdélyt, tudunk-e érdekein-
ket képviselő, szakmailag felkészült
magyar embereket küldeni a parla-
mentbe? - hangzott el a Polgármesteri
HIvatal tanácstermében tartott
találkozón, ahol a községünk minden
faluja képviseltette magát. A beszél-
getésen meghívottként részt vett dr.
Kelemen Atilla képviselő úr és Csép
Éva Andrea képviselőjelölt.

Nekünk, Mezőpanit község lakóinak

nem mindengy, hogy lesz-e aki segítse
a mi fejlesztési elképzeléseinket
Bukarestből. Helyi szinten sok min-
denre képesek vagyunk, de megfelelő

hátszél nélkül nem gondolkodhatunk
túl nagy fejlesztésekben. - hangsú -
lyozta Bodó Előd Barna polgármester. 

Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt olvasó!
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Új ügyfélfogadási programot
vezet tünk be, a lakosság kérésére egy
nap délutánig tartó hosszabbított pro-
grammal várjuk az ügyfeleket:

Hétfő 8:00-15:00
Kedd 8:00-15:00
Szerda 8:00-17:00
Csütörtök 8:00-15:00
Péntek 8:00-13:00

Emellett polgármesteri és alpol-
gármesteri fogadóórákra is várjuk az
érdeklődőket.

Bodó Előd Barnapolgármester fogadóórája

Kedd 10:00-12:00
Szerda 15:00-17:00
Csütörtök 10:00-12:00

VáltozásokHozzátette, Kelemen Atilla szemé-
lyében az elmúlt hosszú évek során
volt egy olyan háttér, aki nemcsak
pénzt hozott községünkbe, hanem a
kisebb-nagyobb ügyeink intézésében
is hathatós segítséget nyújtott parla-
menti képviselőként. Ő idén nem
indul a parlamenti választásokon, így
meg kell köszönnünk mindazt amit
Mezőpanit község fejlődéséért eddig
magánemberként és képviselő ként is
tett. De továbbra is számít közös -
ségünk a tapasztalatára, segítségére. 

Mint ismert, 2016-ban az RMDSZ
és az MPP közös listán indul a parla-
menti választásokon.

Minden jelölt új a megyében, tele
energiával és tenni akarással magyar
közösségünkért. A képviselőjelöltek
Dr. Vass Levente, Csép Éva Andrea,
Biró Zsolt, Soós Zoltán, a szenátor-
jelöltek pedig Novák Csaba Zoltán
és Császár Károly.

Beszélgetéseink során elhangzott,
kérik a községünk lakóinak is a bi -
zalmát, hiszen új jelöltekként konkrét
elképzelésekkel készülnek dolgozni
a parlamentben. Személyükben fel -
ké szült egészségügyi, oktatási, szo-
ciális, adminisztratív és más terü le -
teken tevékenykedő Maros megyei
képvise lőket tudnánk a román par-
lamentbe küldeni. 

“A biztos megélhetés a fiatalok it-
thon maradásának alapja. Ebben nagy
segítséget nyújtana a családi adó -

Nemsokára 
beindulhat az 

ivóvízszolgaltatás 
a községkozpontban

Mezőpanitban már 8 éve
kiépült az utcai ivó víz -
hálózat, azonban a meg fe -

lelő mennyiségű és nyomású vízel-
látás, megfelelő szolgáltató hiányában
nem volt megoldva. Maros megyei
projekt keretében a Marosvásárhely-
Bergenye-Mezőbánd útvonalon kié -
pí tésre került egy fővezeték, mely
ese tében a vízszolgáltató az Aquaserv
vállalat lesz. Szintén a megyei projekt
ke retében került megépítésre Me ző -
panit határában a volt kollektív fölött
a domboldalban az a víztározó, ahon-
nan szabadeséssel érkezik majd a víz
a rendszerbe.

A fővezeték és a víztározó meg -
épí  tése befejeződött, azonban egyelőre
technikai okok miatt az Aquaserv
szol gáltató még nem tudta beindítani
a víz ellátást. Többszöri határidő

Agépkocsipark megújítását célzó RABLA 2016 programba Mezőpanit
Önkormányzata is pályázatot nyújtott be. Pozitívan bírálták el a
dokumentációnkat, így egy régi, az önkormányzat nevén lévő gépkocsit

adunk be, cserébe pedig egy 6500 lej értékű jegyet kapunk. 
Jelenleg a paniti önkormányzat tu laj  donában egy Dacia Duster típusú

gép  kocsi van, és használatban van még egy nagyon rossz állapotban lé vő
Dacia SuperNova típusú autó, melyet szeretnénk idővel használaton kí vülre
helyezni, mert már nem bizton ságos azzal közlekedni. Az idén a RABLA
keretében egy újabb Dacia Duster gépjárművet vá sá rolunk. Így tulajdonképpen
2 autóval tudjuk majd a község ügyeit in té z  ni, összehangolva az önkormányzat
és az oktatási intézmények munkáját, közösen tudjuk majd használni ezeket.

Sikeresen pályázott az önkormányzat 
a RABLA 2016 programban
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kedvezmény, ahol a dolgozó családok
a gyermekek számával arányosan
növekvő jövedelemadó-kedvezmény-
ben részesülnek. Erdély jövője az
ifjúságtól, a gyerekeinktől függ, és
azért harcolunk, hogy  jobb
lehetőségeket biztosítsunk nekik.
Az elődök munkáját kitar tóan foly-
tatni kell, hiszen soha nem tudjuk
azt mondani, hogy mindent
megoldottunk. Én azt vállaltam, hogy
folytatom a munkájukat.” - mondta
Csép Éva Andrea képviselő jelölt.

A december 11-ei választáson nagy
a tét. Most, hogy összefogtak a ma -
gyar pártok, leszünk-e elegen ahhoz,
hogy ismét erős magyar képviseletet
juttassunk a parlamentbe - tették
fel a kérdést. Beszéljünk barátainkkal,
ismerő seink kel és bíztassuk őket,
hogy éljenek ők is állampolgári
jogukkal, és mutassuk fel közös -
ségünk erejét december 11-én. Közös
érdekünk, hogy mi helyi szinten, ők
pedig országos szinten dolgozzunk
Mező panit község, és Erdély
jövőjéért! - hangzott egyhangúan a
beszélgetők válasza.
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a Polgármesteri Hivatalnál

Új munkatársakat
keresünk

Jövőtől az urbanisztikai osztályra
és a gazdasági osztályra keresünk
megfelelő végzettséggel rendelkező,
lehetőleg tapasztalt munkatársakat.
Szükségünk van az urbanisztikai
feladatok ellátásnál egy dedikált
személyre, aki kézben tartja a
különböző építkezésekkel, infra-
struktúrális fejlesztésekkel kapcso-
latos tennivalókat. Ugyanígy egy a
közbeszerzések és pályázatok terén
tapasztalt munkatársra is szük-
ségünk van, aki a gazdasági osztályt
erősíti. Az állások meghírdetését
jövőre tervezzük. 

Idén még tervezzük a jegyzői állás
betöltését, és az adó és illeték osztály
megerősítését egy munka társsal.

Gálfi Sándor alpolgármester fogadóórája

Hétfő 12:00-14:00
Péntek 9:00-10:00

A fogadóórákra előzetes beje -
lentkezés sel lehet időpontot kérni a
0265-322112-es telefonszámon.

Ügyfélfogadás a községközponton
kívül: Időszakosan Csittszentivánon,

Bergenyében és Székelykövesden
helyi ügyfélfogadást tartunk. Rész -
leteket a területi irodáknál kérhet-
nek.

A polgármesteri hivatalban az
ajtókon új névtáblák, és a folyosókon
irányítótáblák segítik az eligazodást. 

Feljavítottuk az informatikai rend-
szert, a számítógépek alkotóelemeinek
cseréjével és új eszközökkel a
hatékonyabb munkavégzést célozzuk. 

módo sítás után egyelőre az körvona -
la zódik, hogy tavasztól a rendszer
működőképes lesz, és el lehet kezdeni
rá csatlakozni a vezetékekre.

Addig azonban még vannak felada-
tok. Az önkormányzat saját költségén
kitisztítja, és szükség esetén feljavítja
a jelenlegi hálózatot, nyomás alá he -
lyez ve. Emellett keressük annak a
lehetőségét, hogy a házakhoz történő
víz bevezetés költségeibe részlegesen
az önkormányzat is beszálljon.

Az tény, hogy az aszfaltos utak
men tén lakók az úttesten nem vág -
hatják át az aszfaltot, így az út alatt
kell átfúrással átvinni a vezetéket. A
ké sőbbiekben részletes tervet dolgo-
zunk ki minden munkálatra, és a
lakos ságot is időben értesítjük a

várható bevezetési költségekről, és
egyéb részletekről.

Mi is reméljük, hogy a kivitelező
mi nél hamarabb befejezi és átadja a
víztározót, így Panitban, a köz ség -
központban megoldódhat a hosszú
ideje tartó ivóvízprobléma.

A község többi falujában a víz és
csa tornahálózat kiépítése a megyei
Mesterterv keretében történne meg,
amelynek mi is része vagyunk. Kér -
désünkre azt mondták, hogy
várhatóan 2019-20-ban lehet ebből
valami. Mi sürgetjük az ügyet, mert
tudjuk, milyen gondokat okoz az ivóvíz
és szennyvízcsatorna hiánya. 

Bergenyében 
is megoldódik az iskola 
és óvoda vízellátása, 
ha beindul a fővezeték

A Marosvásárhely-Bergenye-Bánd
ivóvíz fővezeték beindításával Mező -
bergenyében az oktatási intéz mények -
be és a kultúrotthonnak, postának,
patikának helyet adó épület -
komplexum ba is bevezetjük az
ivóvizet. Már folyamatban van a
kivitelezési terv elkészítése. 

A bergenyei óvoda vízellátását je-
lenleg a Therezia Kft segítségével
tudjuk megoldani, 4-5000 liter
ivóvízzel tölti fel havonta az óvoda
víztartályát. 

Köszönjük a segítségüket!
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Új kinevezett igazgatója 
van a Kádár Márton 
Általános Iskolának

November 1-től a Maros Megyei
Főtanfelügyelőség kinevezte Adorjáni
Beátát a Mezőpaniti Kádár Márton
Általános Iskola igazgatójának a 2016-
17-es tanévre. Gratulálunk a ki -
nevezéshez Beátának, aki hosszú évek
óta oszlopos tagja az oktatási in-
tézménynek mind adminisztratív,
mind didaktikai téren. Sok erőt, sok
bölcsességet kívánunk!

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Deák Jánosnak, aki 17 éven
át iskolaigazgatóként odaadóan és
legjobb tudása szerint igazgatta a
Kádár Márton Általános Iskolát. Sokat
fejlődött a tanintézmény a munkája
révén, sok gyerek hagyta el felkészül-
ten az iskolát ebben az időszakban
is. Mint azt a staféta átadásakor is
elmondta, köszöni a bizalmat és ezután
is mindent megtesz, hogy az iskola
és a faluközösség ügyét előmozdítsa.
Köszönjük!

Oktatásfejlesztő 
projekten dolgozunk több
százezer euró értékben

Lázasan folyik a munka egy olyan
pályázati projekt írásán, melynek
keretében a község összes tanin-
tézményében az oktatás minőségét
tudnánk javítani. A projekt a POCU
6 uniós pályázati lehetőség keretében
kerülne leadásra még idén.

Ha minden a tervek szerint halad,
akkor Mezőpanit Önkormányzata
partnerségben a Kádár Márton Ál-
talános Iskolával és a Gyulafehérvári
Caritas-al egy körülbelül 800 ezer
eurós pályázatot ad le december
folyamán. A pályázat lényege, hogy

3 éven keresztül olyan oktatáson
kívüli tevékenységeket támogasson,
melyekkel javítani lehet a diákok isko-
lai eredményeit, emellett a hátrányos
helyzetben lévőknek az iskolaláto-
gatását is segíti.

A tanárok sok projektötletet
összegyűjtöttek, ezek elemzése zajlik
éppen a Cartias munkatársai és a pro-
jektet író cég munkatársai által.
Különböző szakkörök, iskola utáni
programok, hosszabbított iskolai és
óvodai program, különböző nyári
táborok és foglalkozások valósulhatnak
meg, amennyiben sikerül a pályázatot
leadni, és természetesen amennyiben
megnyerjük azt. A szükséges önrészt
az önkormányzat állná.

Fontos megemlítenünk, hogy a Gyu-
lafehérvári Caritas-al községünk
hosszabb távú együttműködést tervez,
főként szociális és oktatási téren. Ez
a pályázat is a velük való jelenlegi
együttműködés keretében került
látókörünkbe. 

Megjavítottuk a 
bergenyei iskola tetőzetét

A mezőbergenyei iskolában már
nagyon időszerűvé vált a tetőzet
felújítása. Több helyen befolyt az
esővíz, a folyosókon hullani kezdett
a plafon. Sürgősségi beavatkozásként
projektet készítettünk, a költségvetésből
megfelelő összeget különítettünk el,
és sikerült részlegesen a problémás

részt felújítani: új lécezés, új cserepek,
kéménygallérok, saroklemezek. A
folyosókra álmennyezet került, hogy
megvédje a gyerekeket. A beruházás
összértéke 40.000 lej volt.

A bergenyei iskola, a község többi
iskolájával együtt, szerepel az ön -
kor mányzat fejlesztési listáján, pá-
lyázati forrásokat keresünk a tanin-
tézmények infrastrukturális fel-
javítására. Pályázatíró céggel már fel
is vettük a kapcsolatot, beazonosí-
tottuk a lehetséges pályázatokat, és
a következő évben szeretnénk leadni
több iskolafejlesztési pályázatot.

Csittszentivánon új 
tornaterem és infolabor készül

A csittszentiváni iskolában a hátsó
épületben kap helyet az új tornaterem.
Új nyílászárók, álmennyezet, stra-
pabíró padlózat kerül felszerelésre.
Így a téli időszakban a szentiváni gye -
rekek a tornaórákat fűtött teremben,
megfelelő körülmények között tart -
hatják. A munkálatok még zajlanak,

Új lécezés, új cserepek a bergenyei iskola tetőzetén

Fejlesztések, változások 
az oktatás terén



Hírvivő 

- 5 -

Acsaládok, gyerekek jogos
kérése volt 2016 elején, hogy
falujukban játszótér legyen.

Számunkra is fontos, hogy a kis -
gyerekes szülőkön és gyerekeken
segítsünk, főként ha ezzel a bizton-
ságos fejlődésükhöz is hozzájárul-
hatunk. Ezért 2017 év elején, amint
az időjárás engedi elkezdjük a “Ját-
szóteret minden faluba!” projektünk
kivitelezését. Ennek keretében minden
faluba játszóteret fogunk építeni. Ezek
főként az óvodák, iskolák közelében
lesznek, hogy délelőtt a nebulók is
használhassák, délután pedig minden
gyerek, szülőkkel, nagyszülőkkel vagy
éppen magukra itt tölthessenek el

biztonságosan boldog órákat.
A program kivitelezéséhez szük-

séges anyagi források már a rendel -
ke zésünkre állnak, minden faluban
ki jelöltük már a játszótér helyét, és
az időjárástól függően tavasszal hozzá -
kezdünk a munkálatokhoz. Addig sze -

ret nénk lezárni a közbeszerzési
folyamatot, hiszen biztonságos, enge -
délyezett, masszív játszótéri elemeket
fo gunk vásárolni. Ugyanakkor számí-
tunk majd a szülők segítségére, ön -
kéntes munkájára is a játszótérépítés-
ben!

2017-ben indul a „Játszóteret
minden faluba!” program

hamarosan átadjuk használatba.
Az informatika terem 13 szá mító -

géppel a volt tanári helyére költözik.
Itt a terem kifestése, hálózati sze -
relések, internet bevezetése és a szá -
mító gépek üzembe helyezése részben
befejeződött. Hamarosan birtokba ve -
he tik az iskolások az újonnan kialakí-
tott infolabort. A két beruházás össz -
értéke 20.000 lej.

Megújult a központi 
iskola előtti parkoló

Számos betonelem beszakadt a
Kádár Márton Általános Iskola előtti
parkolóban. A kivitelezővel tárgyalva
garanciálisan új betonelemeket kértünk
és kaptunk, így a veszélyes parkolót
sikerült felújítani. Tartalékba is kértünk
néhány árokfedő betonelemet a későbbi
esetleges javítások miatt. A parkoló
most teljes szélességében használható.

Elkészült az 
új kútágas 
Kövesden

Még júniusban sikerült
felszerelni az új kútágast
Kövesden. Sok állattartó
használja a közterületen
lévő kutat, azonban a régi
fából készült kútágas el-
használódott, és élet -
veszélyessé vált. Ezúttal
helyi szakemberek bevo -
násával fémből készült
időtálló kútgém.

Gyógyszertár 
nyílik Kövesden

Több tárgyalás eredményeként
gyógyszertár nyílik Székelyköves-
den. A patika a régi, felső iskola
épületében kap helyet az orvosi
rendelő mellett. A működtető azt
ígérte, hogy az orvosi ügyfélszolgá -
lathoz, és a helyi igényekhez igazítja
a nyitvatartási programot. Ezzel a
kövesdiek egyik régi kérését sikerül
kielégíteni.

Otthoni beteggondozói szol-
gáltatás beindításán dolgozunk

Községünkben az ágyhozkötött
betegek és idősek számára szük-
ségessé vált a szakszerű gondozói
szolgálat beindítása. Mezőpanit
Önkormányzata közösen az egy-
házakkal és a családorvosokkal az
igényeket méri fel, hogy lássuk,
községünkben hányan szorulnának
ilyen szolgáltatásra. Az otthoni
beteggondozói szolgáltatást a Di-
akónia Keresztyén Alapítvánnyal
közösen tervezzük beindítani.

Fejlesztések, szolgáltatások bővítése 
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Megújultak a mezei útjaink

Idén mind az 5 falu határában
végeztünk nagyobb szabású útjavítási
munkálatokat. Több, mint 15 éve nem
volt ilyen mértékű beruházás. A főbb
mezei utakat sikerült még az őszi
munkálatok előtt földgyaluval elsimí-
tani, helyenként kiszélesíteni. Ahol
szükséges volt, kövezéssel javítottuk
a mezőgazdasági utak minőségét. A
beruházás összértéke 45.000 lej.

Szeretnénk nyomatékosan megkérni
minden munkagéppel közlekedő gazdát,
hogy vigyázzon a megjavított utakra.
Esőben, sáros időben ne menjenek ki
traktorokkal, nehéz munkagépekkel a
mezőre. Ugyanakkor minden földtu-
lajdonost kérünk, hogy a területéhez
tartozó részen az utak mentén az
árkokat tartsa karban, tisztítsa meg a
bokroktól, egyéb növényektől. Őrizzük
meg, amit rendbetettünk!

Aszfaltjavítás
Mezőbergenyében

A Maros megyei tanács, helyi
közbenjárásra, útjavítási munkálatokat
végzett a Mezőbergenye-Bánd sza-
kaszon, a DJ-151A megyei úton a gö-
drös aszfaltot javították meg. Tár-
gyalások révén sikerült a már rég
használaton kívül eső vasúti átjárót
is felszámolni, így a közlekedés biz-
tonságosabbá vált azon a szakaszon
is. 

Aszfaltjavítás a 
Panit-Harcó-Kövesd 
útszakaszon

Saját költségvetésből sikerült fel-
javítani a DC-135-ös községi utat.
Sok volt a gödör, és az amúgy is
keskeny aszfaltot mindenképpen meg
kellett javítani. A foltozás ered-
ményeképpen feljavult útszakaszt
nem csak a községbeliek használják,
hiszen áthaladó forgalomként a
Madaras irányába utazók is ezen az
útvonalon közlekednek. 

Helyenként sikerült kiszélesíteni
az utat. Egyúttal felújítottuk a Pol-
gármesteri Hivatal előtti útszakaszt
is, ahol a DJ-152A megyei út és a
DC-135 községi út találkozik. A két
aszfaltréteg között kisebb árok alakult
ki, amit megszüntettünk. Ezzel
egyidőben kiszélesítettük a hivatal
bejárati hídját is, így a gépkocsik biz-
tonságosabban közlekedhetnek itt is.

A beruházás során 1000 négyzetméter
aszfalt került felhasználásra, a munkála-
tok összértéke 65.000 lej volt.

Községi köves utakat 
javítottunk, 
és folytatjuk

A július 26-ai, hírtelen lezúdult
nagymennyiségű esővíz károkat oko-
zott a falvak útjain. Mind az 5 faluban
földgyaluval, buldoeszkavátorral és
kövezéssel sikerült a vízmosásokat,
kialakult árkokat megszüntetni, és is-
mét biztonságosan járhatóvá tenni a
belső utakat.

Az időjárástól függően a következő
időszakban kövezéssel szeretnénk
még további útjavításokat végezni,
emellett az aszfaltos utak mentén az
útszegélyen is javításokat tervezünk.

Tükrök a közlekedés 
biztonságáért

Mezőpanitban az óvoda mellett,
Szentivánon a falubejárati hídnál,
Bergenyében pedig a nagykanyarban
helyeztünk el köztéri tükröket. Ezek
az éles kanyarok belátását segítik.
Nem árt az óvatosság, kérjük figyelme-

Széles körű útjavítások a községben
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sen közlekedjenek ezeken az útsza-
kaszokon is!

Megújult Bergenyében 
a fapalló

A Mezőpaniti Önkormányzat anyagi
támogatásával megújult a bergenyei
fapalló, amely több család számára
könnyíti meg a falu központjába való
eljutást. 

A fotbalpálya melletti gyalogos átjáró
fa szerkezete elhasználódott, de helyiek
közmunkában a tanács által biztosított
anyagból  feljavították a pallót. 

Leadásra kész 
projektünk a mellékutak 
aszfaltozására

Községünk falvaiban az úthálózat
hossza 28 km, ebből jelenleg 9 km-t
sikerült leaszfaltozni. Még az előző
tanács jóváhagyott és elkészíttetett egy
pályázati projektet, melynek keretében
6 km útszakasz leaszfaltozására kerülne
sor, átereszekkel, kisebb hidakkal, és a
sáncok kiásásával. A pályázatot felfris-
sítettük, az eredeti tervek szerint vé-
glegesítettük, és leadásra kész állapotba
hoztuk. A pályázati tervben aszfal-
tozással egyelőre Mezőpanit, Csittszen-
tiván és Székelykövesd szerepel. Ter-
mészetesen a későbbiekben tovább
folytatjuk az ilyen pályázatok írását,
hiszen a cél az, hogy minden belső
községi utat le tudjunk aszfaltozni. 

Még nem tudni, hogy mikor nyílik
meg a pályázat, lehetséges, hogy még
idén, de az is lehet, hogy tavasszal lesz
lehetőségünk a leadásra. Amennyiben
nyertes lesz a pályázatunk, a
kivitelezésre 2017-18-ban kerülhet sor.
Ez nem tőlünk függ, de ami rajtunk áll
megtesszük.

Térségi fejlesztések:
nyertünk a LEADER
pályázaton

Több mint 1 millió eurót pályázhat-
nak meg helyi vállalkozások,
civil szervezetek, önkormányza-

tok a következő 3 évben térségünkben.
Mezőpanit, Marosszentkirály és
Maroskeresztúr közösen alakította meg
azt a kistérségi társulást, melynek közös
fejlesztési stratégiája nyert a LEADER
pályázaton. A “GAL3 - Maroskeresztúr,
Mezőpanit, Marosszentkirály” nevet
viselő kistérségi fejlesztési egyesület
elnöke Bodó Előd Barna, Mezőpanit
polgármestere. Alelnökei Kovács Edit,
Keresztúr polgármestere, aki a stratégia
kidolgozásában oroszlánrészt vállalt, 
illetve Gál Sándor, Szentkirály alpol-
gármestere. Emellett a három község
területén tevékenykedő vállalkozások
és civil szervezetek vállaltak tagsági sz-
erepet az egyesületben. 

A pályázási lehetőség azonban minden
a térségben lévő kis és középvállalkozó,
civil szervezet, egyház vagy önkor-
mányzat számára nyitva van. Az utófi-
nanszírozásos rendszerben működő
LEADER pályázatok lényege, hogy hely-
ben kell benyújtani a pályázatokat, és a
helyi fejlesztési egyesület bírálja el
azokat. Az egyesület székhelye
Marosszentkirályon lesz, az újonnan
épített kultúrotthonban. Az irodahelyiség
felszerelése folyamatban van.

A következő időszakban várható a
finanszírozási szerződés aláírása a GAL3
fejlesztési egyesület és a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium között.
Ezt követően a jövő év elején több be-
mutató kerül megszervezésre,a pályázati
lehetőségek részletes ismertetése
céljából. Várhatóan többezer eurós
összegeket lehet majd megpályázni 
vállalkozásfejlesztésre, felszerelések
vásárlására, különböző programok
megszervezésére.

Nagy lehetőség ez Mezőpanit község
számára is, régóta vártuk, hogy mi is
hozzáférhessünk a LEADER keretében
a kistérségi forrásokhoz. Bátorítunk
minden helyi válalkozót, civil szervezetet,
egyházat, hogy éljen majd ezzel a
lehetőséggel!
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Székhely:
Mezőpanit, 191 szám, Maros megye
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547450 Pănet, str. Principală, nr. 191, 
jud. Mureș, Romania
Email: panet@cjmures.ro
Web: www.panit.ro

Impresszum

Ügyfélfogadási program 
a Polgármesteri Hivatalban

Hétfő 8:00-15:00
Kedd 8:00-15:00
Szerda 8:00-17:00
Csütörtök 8:00-15:00
Péntek 8:00-13:00

Fogadóórák programja

Bodó Előd Barna 
polgármester fogadóórája

Kedd 10:00-12:00
Szerda 15:00-17:00
Csütörtök 10:00-12:00

Gálfi Sándor 
alpolgármester fogadóórája

Hétfő 12:00-14:00
Péntek 9:00-10:00

A fogadóórákra előzetes beje -
lent kezéssel lehet időpontot kérni

a 0265-322112-es telefonszámon.

Tisztelt lakosok!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a téli időszakban a hóeltakarítás
zavartalan biztosítása érdekében minden járművet, mezőgazdasági gépet
és segédeszközt, gépkocsit, stb távolítsanak el az utak mellől, ezekkel
ne parkoljanak az utak, sáncok mentén. Ugyanakkor felhívjuk mindenki
figyelmét a járdák, hidak rendszeres tisztítására a téli időszakban.

Köszönjük az együttműködést!

Felhívás:

egyszerűsített módon, az országos pro-
gramból parcellánként 60 lejes támo-
gatással végezzük. Így 2016-ban több
mint 130 külterületet vettünk be a pro-
gramba. Ezek túlnyomó többsége
Csittszentiván határában van, de Kövesd
és Harcó határában is dolgoztunk.
Elsődleges célunk az volt, hogy bár
csak szeptembertől lehetett ehhez hoz-
zákezdeni, és szorít a határidő, meg
szeretnénk belülről ismerni ezt a pro-
gramot, hogy javaslatot tehessünk az
esetleges módosításokra, és jövőre
még több telekkönyvezés megtörtén-
hessen.

Látszik azonban, hogy nem volt
megfelelően kitalálva ez a program.
Mezőpanit községben a külterületek
kb 60%-ára van birtoklevele a tulaj-
donosoknak. Ahhoz tehát, hogy a
telekkönyvezési program jól működjön,
előbb a parcellázási terveket kell
elkészíteni, majd a birtokleveleket kell
kiállítani. Egyre nehezebb azonban
tisztáznia a tulajdonjogokat, hiszen az
idősek elhunytak, a gyerekek, unokák
nem emlékeznek vagy nem tudják,
hogy hol vannak a telekhatárok, sok
esetben a területek már többször gazdát
cseréltek, stb. Előszőr tehát a birtok-
leveleket kell kiállítani, ahol lehet, hogy
legyen mit telekelni, a birtoklevelek
kiállítását pedig a tulajdonosoknak kell
kezdeményezni, minden bizonyító doku-
mentummal jelentkezve a polgármesteri
hivatal illetékes osztályán.

2017 ilyen szempontból fontos lesz,
mert szeretnénk szisztematikusan
beindítani a dűlők felmérését, a par-

cellázási terv elkészítésével pedig
reméljük, felgyorsul a birtoklevelek
kiállítása is. Ehhez a földtulajdonosok
akarata és hozzájárulása is szükséges,
így kérünk mindenkit, hogy működjön
együtt az önkormányzattal, mert nagy
mennyíségű, nagy figyelmet igénylő,
évekig tartó, idegőrlő munka következik.

Megvásároltuk a 
parcellázási terv
elkészítéséhez 
szükséges programot

Mezőpanit polgármesteri hivatala
fontosnak tartja, hogy a kül- és bel-
területek tulajdonviszonya mihamarabb
tisztázodjon, minden jogos tulajdonos
megkapja a birtoklevelét. A folyamatot
a földtulajdonosknak kell elindítaniuk,
több esetben költséges munkálatokról
van szó. Ami az önkormányzat feladata,
azt igyekszünk a törvényadta
lehetőségekhez mérten felgyorsítani.
Ezért megvásároltunk egy olyan
számítógépes tervező programot, 
mellyel a 7200 hektár összterületű
községünk külterületeit és beltelkeit
fel tudjuk parcellázni. A topográfus
helyszínen végzett méréseit összesítjük
ebben a szoftverben, így a pontos
telekhatárok meghatározása után, egyes
területek újrapozicionálásával minden
dűlőben látni fogjuk mi is és a tulaj-
donosok is, centiméterre pontosan
kinek hol van a földterülete. Ezt követi
majd a birtoklevelek elkészítése, melyet
a földtulajdonosoknak kell kezde mé -
nyezniük.

Telekkönyvezések az országos kataszteri program keretében

Mezőpanit önkormányzata
részt vesz az Országos
Kataszteri Hivatal telekköny -

vezési programjában 2016-ban. Ennek
keretében a birtoklevéllel rendelkező
földtulajdonosok számára a telekelést


