
Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának kiadványa 3. szám - 2018. április

2018-ban két fontos mon-
danivalóval bíró történel-
mi jelentőségű ünnepet is

tartottunk: március 15-én, nem-
zeti ünnepünket, és március 27-
én II. Rákóczi Ferenc fejedelem
születése napját. A haza minden
előtt! - szólt a jelmondat március
15-én, Istennel a hazáért és a
szabadságért! - idéztük Rákóczi
szavait. Akik a közösségért dol-
goznak vezérelvként tekinthet-
nek ezekre az üzenetekre.

Nem csupán magasztos gondolatok
ezek, nem csak büszkeséget érzünk
ezek miatt, hanem meg kell határozza
a mindennapunkat is. Mit jelent a ha-
záért, szűkebb értelemben Mezőpanit
községért dolgozni? Elsősorban oda-
adást, a falustársaink tiszteletét és vi-
lágos célokat.

Mi, az önkormányzatnál az elmúlt
időszakban 9 pályázatot adtunk le
közel 3 millió euró értékben, amiből
közel 2 millió euró értékben meg is
nyertük többségét. A helyi források
ésszerű felhasználásával a kisebb-na-
gyobb problémákon folyamatosan dol-
gozunk. Jól eső érzés, amikor hosszú
hónapokon át tartó munka után egy-
egy nyertes pályázatról kapunk hírt,
bár tudjuk, hogy a neheze csak most
jön: a kivitelezés.

A haza építése azonban nem csak
ebből áll, mindannyiunk feladata, hogy
a hétköznapokban tegyünk valamit a
közösségért is: lehet, hogy a kapunk
előtti közterület rendben tartása, egy
kis segítség az idősebb utcabelinek,
egy park vagy játszótér kitakarítása,
kifestése, egy szemétgyűjtési akció
megszervezése, faültetés, kulturális
értékeink védelme, a hagyományok

megélése, bármilyen önkéntes munka
az, amit el kell végeznünk a közössé-
günkért. De lehet bármi más, csak ne
legyünk tétlenek, ne mindig mástól
várjuk el, hogy kezdeményezzen, cse-
lekedjen, tegyen valamit.

Egy dolgot jómagam is megtapasz-
taltam az elmúlt közel két évben: ha
van világos cél, akarat és kitartó hoz-
záállás, akkor az ilyen munka meghozza

gyümölcsét. Nem mindig azonnal, nem
mindig látványos az eredmény, néha
több idő kell, mint gondoltuk, de egy
biztos: a gondozott gyümölcsfa előbb
utóbb teremni fog. Bízom benne, hogy
minden gyümölcsét közösen élvezhet-
jük! A munka nem állhat le, megyünk
előre: imádkozva és dolgozva.

Bodó Előd Barna,
polgármester 

A kitartó munka meghozza gyümölcsét!

Fotó: Györi Kinga
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Kevesebb a pénz 
a költségvetésünkben,
de így is több 
fejlesztés 
elindul idén

2018-ban a központi költség-
vetésből 1 millió 300 ezer
lejjel kaptunk kevesebbet a

leosztás során. Bár ez jelentős ér-
vágása a helyi költségvetésnek,
mégis idén több fejlesztést el tu-
dunk kezdeni saját költségvetésből: 
●Mezőpanitban az aszfaltos ut-

cák másik oldalára párhuzamos
vízvezetéket építünk - 450 ezer
lej
● Mezőbergenyében rákötjük

az iskolát, óvodát, rendelőt, kul-
túrotthont a központi vízvezetékre,
és egy köztéri csapot is felállítunk
- 250 ezer lej
● Utakat, hídakat, átereszeket

javítunk - 300 ezer lej
● Köztéri térfigyelő kamera-

rendszert építünk ki - 120 ezer lej
● Elkészítjük a teljes községi

szenny- és ivóvízhálózat előtanul-
mányait, miután erre hiába vártunk
a megyei mesterterv keretében -
100 ezer lej
● Elkezdjük a község új terü-

letrendezési tervének elkészítését
- 50 ezer lej
● Feljavítjuk a közvilágítási

rendszert - 40 ezer lej
● Felszereljük kisgépekkel a

közterület-karbantartó részlegün-
ket - 50 ezer lej
● Emellett, a község területén

számos kisebb - nagyobb javítási,
karbantartási munkát meg tudunk
oldani az új buldoexkavátorral és
az erre a célra alkalmazott sze-
mélyzettel.
● Ezeken felül sok megnyert

pályázatunk esetében a szükséges
önrészt is biztosítjuk - 400 ezer
lej.

Sok a be nem fizetett adó az elmúlt években
Sajnos az elmúlt években sok be nem fizetett helyi adó gyűlt össze

községi szinten. Meg kell értenünk, hogy fejleszteni, újítani, karbantartani,
pályázatokat nyerni csak a helyi forrásainkból tudunk, és ha ezek nem
kerülnek befizetésre, akkor bizony nem lehet elvárni, hogy előre
haladjunk. 

Az alábbiakban falvanként lebontva láthatók a be nem fizetett adók,
elmaradások összesítve 2018-ig:

Mezőpanit 168.593 lej
Csittszentiván 197.083 lej
Mezőbergenye 203.555 lej
Székelykövesd 142.315 lej
Harcó 118.190 lej

Kérünk mindenki, hogy fizesse be az elmaradásait, hiszen évek óta
nem emeltük jelentősen a helyi adókat, de ami a miénk azt gyűjtsük be,
fizessük be, hogy fejleszteni tudjunk. A rosszul fizetők banki számlák,
fizetések leblokkolására számíthatnak.

Fontos mérföldkőhöz értünk: 2018-
ban elkezdődik Mezőpanitban az
ivóvízhálózathoz való csatlakozás.

Most még a szükséges hatósági enge-
délyeket várjuk, de májustól mindenki
elkezdheti a rákötést.

Mivel pályázati pénzt nem volt le-
hetőségünk lehívni a munkálatokra,
ezért a bekötéseket minden háztartás
a saját költségén tudja megoldani. 

A tudnivalók néhány pontban:
1. A bekötéshez szükséges terveket,

engedélyeket az önkormányzat ingyen
biztosítja a lakosoknak, ezt a Polgár-
mesteri Hivatalban kell majd igényelni
május közepe után.

2. Az önkormányzat javasol majd
egy kivitelező céget, akivel a lakosok
szerződést kötnek és aki elvégzi a be-
kötést. Ezt a munkálatot majd az ön-
kormányzat átveszi, és ha minden a
tervek szerint van, akkor elindítjuk a
vizet.

3. A vízhálózathoz való csatlakozás
összege 1200-1500 lej körül lesz ház-
tartásonként, melyet a lakosok a kivi-
telező céggel kötött szerződés értel-
mében fizetnek ki a kivitelezőnek.

4. Ez az összeg az utcai vezetéktől a
kapuig tartó szakasz kiépítését fedezi,
ami tartalmazza a tervek alapján a kö-
vetkezőket: 1 süllyesztett akna, 1 vízóra,
csapok, vezeték az utcai fővezeték és
az akna között, bekötési munkálatok.
Az aknák a kapun kívül lesznek.

5. Az ivóvizet az Aquaserv szolgál-
tatja, a köbméterenkénti ára 4 lej.

6. Amint legalább 250 háztartás be-
vezeti a vizet, az egész hálózat működ-
tetését átadjuk az Aquaservnek, és a
további bekötéseket majd vele kell
egyeztetnie az igénylőknek. 

Fontos tudni, hogy kivételt képeznek
azok a háztartások, akik aszfaltos ut-
cákban laknak, és az utcai fővezeték az
út túlsó oldalán van. Nekik várniuk kell,
amíg kiépítjük az ő felükön is a vízve-
zetéket, és akkor ők is a fent említettek
szerint bevezethetik a vizet. Ennek a
párhuzamos vezetéknek a kiépítését
az önkormányzat állja, jelenleg a köz-
beszerzési eljárás van folyamatban. 

Amint a szükséges engedélyeket meg-
kapjuk és ténylegesen kezdődhet a víz-
bekötés,  falugyűléseken megválaszolunk
minden felmerülő kérdést.

Nemsokára indul a vízbekötés Mezőpanitban
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Új informatikai rendszer a Polgármesteri Hivatalban

2018. március 15-én Mezőpanit-
ban, március 18-án pedig Csitt-
szentivánon emlékeztünk az

1848-1849-es szabadságharcra.
Mindkét ünnepség a hagyományok-

hoz híven istentisztelettel kezdődött
majd a településeken található em-
lék-kopjafánál tartott szónoklatokkal,
és koszorúzással zárult.

Mezőpanitban szeretettel köszön-
töttük körünkben, a határon túlról ér-
kezetteket L. Simon László magyar
országgyűlési képviselő urat, a Deb-
receni Mechwart András Szakgimná-
zium küldöttségét, valamint Kovács
Leventét a Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnökét és Mezőpanit község
elöljáróit. Az ünnepnapon jelen voltak
a Kádár Márton Általános Iskola diákjai
is, akik hangszeres kísérettel és sza-
valatokkal emlékeztek a szabadságharc
hőseire. Bodó Bella Wass Albert üze-
netét adta át a közönségnek, Nagy
Szilvia a Bazsarózsa Néptánccsoport
aktív tagja a Kormorán együttes A
költő visszatér dalával színesítette a
repertoárt. Az ünnepség koszorúzással
és a Marosvásárhelyi 9-es Honvéd
Huszárezred Mezőpaniti Huszárainak
dalos kivonulásával zárult.

Csittszentivánon Bodó Előd Barna
polgármester és Gálfi Sándor alpol-
gármester köszöntő szavai mellett a
gyerekek színes műsorával és koszo-
rúzással ünnepeltek a jelenlevők.

Immár 170 év telt el azóta, hogy
történelmünk egyik legfelemelőbb pil-
lanatát, óráit, napjait élte át a pesti if-
júság, legyen ma is példa számunkra
elszántságuk és elhivatottságuk! Kö-
szönjük az együttműködést, a szerve-
zést mindenkinek.

2018 elejétől egy új informatikai
rendszerre tértünk át, ami ha-
tékonyabb, gyorsabb az ügyek

intézését áttekinthetőbbé teszi. Fontos
tudni, hogy a régi rendszerből az

adatok átvétele során történhettek
kisebb problémák, ezért kérjük min-
denkinek a türelmét és megértését a
következő hónapokban. Ha valaki
észleli, hogy nem megfelelően szá-

mította ki az új rendszer a befizetendő
adókat, kérem azonnal jelezze az
Adók és illeték osztálynál, hogy ki-
javíthassák a hibát. Köszönjük a meg-
értést! 

Március 15-e, nemzeti ünnepünk
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Tiszteletadás és díjkiosztó II. Rákóczi Ferenc szobránál

2018. március 27-én, II. Rákóczi
Ferenc emléknapján Mezőpanit
Önkormányzata és a Kádár Már-

ton Általános Iskola közös szervezésé-
ben sor került az első  megemlékezési
ünnepélyre a Polgármesteri Hivatal
parkjában található Rákóczi szobornál.

1676. március 27-én született II. Rá-
kóczi Ferenc. Erdély és Magyarország
fejedelmének, a Rákóczi-szabadságharc
vezetőjének születésnapját a Magyar
Országgyűlés 2015-ben nyilvánította
emléknappá. Ezen a napon tisztelettel
adózunk történelmünk egyik nagy alak-
ja, II. Rákóczi Ferenc, valamint a feje-
delemre felesküdöttek emléke előtt,
akik a Cum Deo pro Patria et Libertate
(Istennel a hazáért és a szabadságért)
zászló alatt küzdöttek a magyar sza-
badság kivívásáért.

A megemlékezés Bodó Előd Barna
Mezőpanit polgármesterének köszöntő
beszédével kezdődött, aki kihangsú-
lyozta, hogy fontos a kiemelkedő nem-
zeti hőseinkre emlékezni, és példaként
tekinteni rájuk. A felemelő gondola-
tokat Pálfi Lajos, Mezőpanit volt kán-
torának éneklése váltotta fel. Bodó
Benjámin a Marosvásárhelyi 9-es Hon-
véd Huszárezred mezőpaniti huszá-
rainak kapitánya felolvasta II. Rákóczi
Ferenc kiáltványát, amelyet követett
a Kádár Márton Általános Iskola kó-
rusának műsora. A kuruc kori dalok
és a szavalat után Deák Júlia ismer-
tette a Honismereti vetélkedővel kap-
csolatos tudnivalókat. Elmondása sze-
rint, az első alkalom volt, amikor a
Rákóczi- szabadságharcról szóló kér-
déseket is beépítettek a nagyrészt az
1848-1849-es szabadságharcról szóló
kérdéssorba. A Bazsarózsa Néptánc-
csoport részéről Farkas Beáta szava-
lata színezte a műsort. Kovács Tibor
lelkipásztor a Szentírás szavaival kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd
Bodó Előd Barna polgármester, Deák
János igazgató, és Kovács Tibor lel-
kipásztor koszorúzta meg Pogány Gá-

bor Benő alkotását. 
Köszönjük, azoknak, akik hozzá-

járultak a rendezvény sikerességéhez,
szónokoknak, felkészítőknek, fellé-

pőknek, önkénteseknek és mindazok-
nak, akik megtiszteltek jelenlétükkel.
Istennel a hazáért és a szabadsá-
gért!
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Sportfejlesztés 
LEADER pályázatból 

Az egészséges élethez hozzá-
tartozik a sport. Községünk-
ben jelenleg két focicsapat

működik hivatalosan, akik a 6-ik illetve
az 5-ik ligában is részt vesznek. A
sportszerető közönség és a focicsa-
patok támogatására nyert pályázatot
a Polgármesteri Hivatal a LEADER
kistérségi társulásnál. Mezek, labdák,
új kapuk, hálók, vonalhúzó, szöglet-
zászlók, 100 férőhelyes lelátó, öltö-
zőpadok kerülnek beszerzésre. Báto-
rítjuk a fiatalokat ezzel is, hogy minél
többen mozogjanak, sportoljanak!

Pályázatból bővítjük 
a községi gépparkot

Saját erőből sok mindent meg
tudunk oldani, ha vannak szak-
embereink és van rá akarat.

Mezőpanit Polgármesteri Hivatala ezt
tartva szem előtt tavaly megvásárolt
egy buldoexkavátort, amely idén ta-
vasztól munkába is állt. Emellé a LE-
ADER kistérségnél sikerrel pályáztunk
a gépparkunk további fejlesztésére is:
felszerelt traktort vásárolunk, amely
fűnyírókarral, első emelőkupával, hó-
tolóval rendelkezik, illetve egy remorka
is tartozik hozzá. Emellett egy fűnyíró
kistraktort is vásárolunk. A közterület
fenntartó részlegünk így rendelkezni
fog a szükséges eszközökkel a községi
terület karbantartására.

Javítások a közvilágítási 
rendszerben

Kormánypénzből fogjuk felja-
vítani a községi közvilágítási
rendszert. Minden utcában a

régi 125 vagy 250 W-os égőket lecse-
réljük 36 W-os égőkre. Néhány helyen,
ahol szükséges, még 1-2 további izzókat
szerelünk fel. Egyelőre nem indokolt
a teljes hálózat lecserélése az új LED-
es technológiákra, mert nagy a beru-

házás értéke és a fogyasztás nem fog
csökkenni. Ugyanakkor idén a Pol-
gármesteri Hivatal környékén 104
oszlopon lecseréljük a meglévő lám-
pákat LED-esre, a leszerelt 36 W-
osokkal pótoljuk a szükségleteket. A
munkálatok kivitelezésére az EXPERT
CONTRACTING nevű céggel kötöt-
tünk szerződést.

Épül a községi 
térfigyelő kamerarendszer

Már zajlanak a térfigyelő ka-
merarendszer főhálózatá-
nak kiépítési munkálatai.

Egyelőre a falvak bejáratához és a
fontosabb közterekre kerül kamera a
lakosság biztonságának növelése ér-
dekében. A kivitelezés a TELEVOX
céggel kötött szerződés értelmében
zajlik.

Több pályázatot is 
nyertünk a község kulturális 
és sportéletének fejlesztésére
a LEADER keretében

AGAL3 Egyesületen keresztül
Mezőpanit községből a Sport
.és kulturális tevékenységek

(M5) elnevezésű pályázati kiírásra öt
pályázat érkezett be, amelyből négyet
civil egyesület, egy pályázatot pedig
Mezőpanit Polgármesteri Hivatala

nyújtott be. A vissza nem térítendő
támogatás pályázatonkénti maximális
összege 15541,75 euró.

Községünkből három egyesület nép-
viseleti ruhákra és hangosítási esz-
közökre, egy sporteszközökre és fel-
szerelésekre, a hivatal pedig a mező-
paniti és a csittszentiváni sportpályák
és focicsapatok felszerelésére, kar-
bantartására szolgáló eszközökre nyúj-
totta be a pályázati dossziét. Az eddigi
eredmények szerint az öt pályázatból
három sikeresnek bizonyult. A Pro
Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egye-
sület pályázata még elbírálás alatt
van, várjuk az eredményt.

Az előttünk álló év folyamán három
fejlesztési területre írnak ki pályázati
lehetőségeket: áprilisban indul a Zöld-
övezeti beruházások (M2) kiírás, má-
jusban a Kulturális és természeti örök-
ségek megőrzésére (M6) lehet majd
pályázatokat leadni, júniusban pedig
az Egész életen át tartó tanulás (M7),
illetve októberben Az egyesületi for-
mák létrehozására és fejlesztésére
(M3) irányuló pályázati kiírásra.

További információkat az egyesület
honlapján lehet találni (www.leader-
gal3.ro), vagy az egyesület székhelyén
a szakemberektől: Marosszentkirály
188 szám, a Művelődési ház emeletén.
Irodavezető: Györfi Judith, 
telefon +40-770-731454, e-mail:
office.gal3@gmail.com.

Bérelhető a műfüves focipálya!

Aközség első műfüves
focipályája  most
már bérelhető min-

denki számára. A Helyi 
Tanács határozata értelmé-
ben délutánonként 5 óra
után vehető igénybe, 80
lej/óra ellenében. Érdeklőd-
ni, feliratkozni Barta János-
nál (Bajá) a pálya gondno-
kánál lehet: 0745-273513.



APro Economica Alapítványt
a Magyarország Kormánya
által támogatott szorvány-

közösségeket célzó támogatási rend-
szer működtetéséért hozták létre.
Az elmúlt év októberében a Maros-
mezőségi program keretében kiírt 3
pályázati kategóriában összesen 526
pályázat érkezett be, amelyből össze-
sen 52 darab mezőpaniti székhelyű
cég vagy mezőpaniti lakhelyű ma-
gánszemély által benyújtott pályázat
volt. Mind az 52 jelentkező sikerrel
járt, akik fejenként maximum 15 ezer
euró értékben pályázhattak. A pá-
lyázónak ítélt támogatás összegét,
amit az Alapítvány a pályázónak (be-
telekelés esetén) vagy az eszköz/te-
nyészállat eladójának (a mezőgaz-
dasági erőgép/tenyészállat, valamint
az eszközbeszerzés támogatása) köz-
vetlenül fizet, pályázónak nem kell
visszafizetnie a támogatónak. Az ön-
rész a pályázási összeg 25%-át je-
lenti.

„A mezőségi gazdák és vállalkozók
a pályázatok segítségével hozzájutottak
olyan új eszközökhöz, amelyekre öne-
rőből nem tudtak volna beruházni.
Az újonnan beszerzett eszközökkel
növelhetik a kapacitásukat, kiválthatják
a manuális munkát, illetve fejleszthetik

a gazdaságukat/vállalkozásukat, ami
által könnyebben boldogulnak szülő-
földjükön. Új munkahelyek teremtését
is elősegítik a pályázatokkal megvá-
sárolt gépek, berendezések.” - tudtuk
meg Kozma Mónikától az alapítvány
ügyvezető igazgatójától.

Az online pályázati rendszerben
megírt és az alapítványhoz benyújtott
pályázatokat két független elbíráló
vizsgálta, és pontozta, a pályázati fel-
hívásban megadott pontozási rendszer
alapján. Az elbírálás során lehetőség
volt hiánypótlásra is.

„A nyertes pályázó a megvásárolt
eszközöket  nem idegenítheti el, nem
adhatja bérbe. Erre az 5 éves fenn-
tartási időszakra vonatkozóan zálog-
jogot köteles bejegyeztetni a támogató
javára, az illetékes zálogjogot vezető

hatóságnál (Arhiva Electronică de Ga-
ranţii Reale Mobiliare). A projekt
megvalósítását követően el kell ké-
szítenie egy összefoglaló jelentést,
amiben beszámol a tapasztalt ered-
ményekről.” - tette hozzá az ügyvezető
igazgató.

Járfás Zénó harcói lakós is pályá-
zott egy traktorra és egy talajmaróra.
A gazda 33 áron termeszt zöldségeket.
Elmondása szerint az új gépekkel
könnyebben feldolgozza a talajt, mint
a kapagéppel. Jövőbeli tervei közé
tartozik egy központi fűtésrendszer
megvásárlása, ha lehet egy újabb pá-
lyázati lehetőséget ragadna meg.

Mezőpanit község pályázóinak több-
sége traktorra és kapcsolható eszkö-
zökre pályázott, de volt közöttük, aki
másban is gondolkodott. Sikó László
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Nyertes pályázatok a Pro Economica-nálNyertes pályázatok a Pro Economica-nál

Aszalos Ferencz és családja

Pete Pál
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a projekt során különböző zöldség-
és gyümölcsfeldolgozó gépsort pá-
lyázott meg, amelyhez 5 elem tartozik,
azaz zöldség- és gyümölcsmosógép,
lekvárfőző, pasztörizáló tartály, cso-
magológép, valamint egy 10 tálcás
aszaló-, szárítógép. Célja a vegyszer-
mentes termékek minőségi előállítása,
amelyre napjainkban igen nagy a ke-
reslet.

Barabási Dezső mezőpaniti lakós
tárcsára, egy kétsoros krumplivető-
gépre és egy krumpliszedőgépre pá-
lyázott. Dezső közel 4 hektárnyi te-
rületen termeszt gabonaféléket és
burgonyát. Azért pályázott ezekre az
eszközökre, mert kevés embernek
van, ezért nincs kitől kölcsön kérni,
amikor szükség van rá. Nagyon örül
a pályázati lehetőségnek, és még a
jövőben is szívesen pályázik, ha le-
hetőség adódik rá.

A napokban értesültünk arról, hogy
Aszalos Ferencz csittszentiváni lakós
átvette a megpályázott járművet. 
„Isten, a Pro Economica Alapítvány
és a Magyar Állam iránti hálás kö-
szönettel tudatjuk, hogy átvehettük
a Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési
program keretében megpályázott és
megnyert traktort.” - írta üzenetben
a polgármester úrnak a traktortulaj-
donos felesége. Gratulálunk, hasz-
nálják sikerrel és hatékonyan!

A Pro Economica Alapítvány kö-
vetkező lépésként a Székelyföldi Gaz-
daságfejlesztési programot fogja útjára
indítani, ami Maros, Hargita és Ko-
vászna megyét célozza meg. A mező-
ségi programhoz hasonló pályázati
lehetőségeket a nyár folyamán sze-
retnék meghirdetni, de erről még nem
született végleges döntés. Minden in-
formációt és a kiírásokról bővebb le-
írást az alapítvány honlapján, a
wwww.proeconomicaalapitvany.ro
címen lehet megtalálni. - zárta mon-
dandóját Kozma Mónika.

Készülnek a tervrajzok: szenny- és ivóvíz
hálózat, bölcsőde, fedett sportcsarnok, fa-
lumúzeum, községi parkok, kulturális köz-
pont Kövesden és Mezőpanitban

Minden pályázat első fel-
tétele, hogy pontosan
tudjuk, mit szeretnénk,

és az pontosan hogy néz ki és
mennyibe kerül. Ha nincs is mindig
pályázat arra, amit meg akarunk
valósítani, nekünk rajtra készen
kell állnunk. Ehhez elengedhetet-
len, hogy meglegyenek a terveink,
amiket készenlétben tartva bár-
mikor elővehetünk, ha találunk
finanszírozási forrást. A lakossági
egyeztetések és a településeink
fejlesztési irányait figyelembe véve
pontokban mutatjuk be, hogy mi-
lyen megvalósíthatósági terveken
dolgozik 2018-ban a Polgármesteri
Hivatal:

● Községi teljes szennyvíz és
ivóvíz hálózati terv: nem vá-
runk tovább a megyei mes-
tertervre, és elkészítjük a sa-
ját elképezelésünk szerint a
község csatorna és ivóvíz há-
lózatának tervét
● Bölcsőde terv: községi szinten

bölcsődét szeretnénk építeni
pályázati pénzből. Végéhez
közeledik már egy 64 férő-
helyes konyhával, étkezővel,
teljes felszereléssel ellátott
bölcsőde tervezése. Április
végéig szeretnénk leadni egy
pályázatot bölcsőde építés-
re.
● Sportcsarnok terv: ez esetben

már sikerült is lépnünk, egy
standard méretű sportcsar-
nokra készítettünk terveket
és pályázatokat, melyben he-
lyet kapna még egy 200 fé-

rőhelyes lelátó is. Emellett a
épületben egy az iskolások
számára berendezett techni-
kai műhely is helyet kapna,
ahol fa- és vasmegmunkálást
tanulhatnának a diákok. A
pályázatot már le is adtuk,
reménykedünk a pozitív el-
bírálásban. Helyszínileg a Ká-
dár Márton Általános Iskola
udvarán lenne.
● Falumúzeum terv: szeretnénk

megvásárolni egy régi házat
udvarral együtt és azt a térség
sajátosságai szerint falumú-
zeumnak berendezni, láto-
gathatóvá tenni. Erre idén
pályázati lehetőség is adódna
a LEADER kistérségi társu-
lásnál.
● Községi parkok terve: 10 köz-

ségi parkot szeretnénk kiala-
kítani, közösségi térré for-
málni  útkereszteződésekben,
és erre alkalmas helyeken.
Padokkal, zöldnövényzettel
tennénk otthonossá ezeket.
A tervezés folyamatban van,
idén szeretnénk pályázni erre
a LEADER kistérségi társu-
lásnál.
● Kulturális központok terve:

A község 5 falujából kettőben,
Mezőpanitban és Székelykö-
vesden nincs az önkormány-
zat tulajdonában kultúrott-
hon. Terveket készítünk arra
az esetre, hogy ha forrást ta-
lálunk, pályázni tudjunk. Fon-
tosak ezek a közösségek kul-
turális életének gazdagítása
szempontjából.
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Sikeres volt az aláírásgyűjtés 
a kisebbségvédelem kapcsán

Sikerült! 2018. április 4-én Eu-
rópa szerte az aláírások száma
elérte az 1.215.879-et, amely-

ből 303 695 romániai aláírás. Ro-
mánia az első helyen áll, ha a magyar
közösség nagyságát és az összegyűj-
tött aláírások arányát tekintjük.

2017 november folyamán tanácso-
saink és néhány önkéntes községünk
lakosaihoz ellátogatva 1200 aláírást
gyűjtött össze, ezt 2018 márciusában
további 100 aláírással egészítettük ki.
Maros megyében a magyar lakosság
arányaihoz képest a szükséges mennyi-
ségű aláírást határidőn belül sikerült

összegyűjteni és túlteljesíteni.
„Az RMDSZ olyan európai kam-

pányt bonyolított le, amely az ősho-
nos kisebbségek, a magyar emberek
ügyét vitte el Európába. Európa tör-
ténelmében soha nem álltak ilyen
közel ahhoz, hogy az őshonos ki-
sebbségeket védő törvényt alkossa-
nak. Sokan kételkedtek, kishitűek
voltak, és annak drukkoltak, hogy a
Minority SafePack kezdeményezői
ne legyenek sikeresek. Elkövettek
mindent, hogy keresztbetegyenek.
Az őshonos kisebbségek viszont rést
ütöttek a falon, legyőzték a kishitű-

séget, bebizonyították erős a közös-
ség, amely jogainak európai védelmet
akar.” - nyilatkozta Kelemen Hunor
szövetségi elnök.

Ezzel a sikeres akcióval is bizo-
nyított, hogy községünk szívügyének
tekinti  a magyarságért, az anya-
nyelv- és a szimbólumhasználatért
való küzdelmet. Köszönet az Európai
Védelmet Jogainknak nevű kezde-
ményezésért az RMDSZ indítványo-
zóinak, községünk lakóinak, az ön-
kénteseknek, a helyi tanácsosoknak
pedig a közreműködésért és a támo-
gatásért!
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Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
Maros megyei szenátora lá-
togatott januárban Mezőpa-

nitba.  A Kádár Márton Általános Is-
kolában Deák János igazgató, Bodó
Előd Barna polgármester, Mezőma-
daras alpolgármestere, valamint a köz-
ség néhány tanára és tanítója fogadta
a politikust. A szenátor úr a helyi ma-
gyar vonatkozású oktatási kérdésekről,
problémákról tájékozódott körútján.
„Minden alkalommal rengeteg általá-
nos, a teljes oktatási rendszerre vo-
natkozó problémával szembesülünk:
a gyerekek létszámának drasztikus

csökkenése, a tankönyvhiány, a pe-
dagógusok bürokratikus munkával tör-
ténő megterhelése, a délutáni, hosszí-
tott program iránti igény. Mindezek
mellett minden községnek megvannak
a sajátos gondjai. Azon dolgozunk,
hogy mielőbb megoldást találjunk
ezekre a gondokra, hogy gördüléke-
nyebbé tegyük a politikum és a peda-
gógusok közötti kommunikációt, hogy
minőségi oktatást biztosítsunk gye-
rekeink számára.- nyilatkozta Novák
Csaba az online közösségi oldalán.

Köszönjük a résztvevő pedagógusok
nyíltságát, problémalátását.

Novák Csaba Zoltán szenátor Mezőpanitban
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A„United Networks – integrált
kezdeményezés hátrányos
helyzetű közösségek felzár-

koztatásáért” című projekt 2015 má-
jusában vette kezdetét Mezőpanit
községben a Gyulafehérvári Caritas
– Szociális Gondozás és Mezőpanit
Önkormányzata közös partnerségé-
ben. A kezdeményezés célja, hogy
hozzájáruljon a szociális intézményi
infrastruktúra fejlesztéséhez a hát-
rányos helyzetű csoportok társadalmi
felzárkóztatása érdekében Maros,
Hargita és Kovászna megyékben. En-
nek érdekében Mezőpanit községben
közösséggel és intézményekkel való
munka zajlott, melynek során a fi-
gyelmet leginkább a harcói és kövesdi
hátrányos helyzetű gyerekek körül-

ményeinek a javítására fordítottuk.
A helyi igények felmérése és ösz-

szegzése után, célszerűnek bizonyult
egy olyan helyi önkéntes csapat to-
borzása, akik érdekeltek és érintettek
a két település gyerekeinek foglal-
koztatásában, és nyitottak a helyi
közösségi akciók megszervezésére,
és kivitelezésére. A helyi önkénte-
sekkel rendszeres találkozókat szer-
veztünk, amikor a község gyerekeinek
helyzetét elemeztük, és kerestük a
megoldásokat a gyerekek szabadi-
dejének hasznos eltöltésére a nyári
vakációban. Válaszként megszerve-
ződött 2016 nyarán a harcói óvoda
udvarán az első interkulturális nyári
program, mely lehetőséget nyújtott
a harcói és kövesdi óvodások és kis-

iskolások számára, hogy hasznos és
kikapcsolódást nyújtó programban
vegyenek részt. A tábor sikerét mu-
tatja, hogy az egyhetes program alatt,
több mint 100 gyermek fordult meg,
barkácsolt, kézműves tevékenységen
vett részt, ismerkedett korosztályával
és falustársaival. Ez az alkalom teret
és lehetőséget nyújtott az együtt való
játszásra, mókázásra, éneklésre és
táncolásra is.

2017 nyarára a nyári tábor két he-
tesre nőtt, és korcsoportok szerint
egy hetet a kisiskolásokkal, egyet
pedig az óvodásokkal foglalkoztunk,
odafigyelve külön-külön a kicsik és
nagyobbak igényeire.

Látva a gyerekekkel való foglal-
kozás igényét, a tavaly ősztől bein-

Programot működtetünk hátrányos
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helyzetűek számára

dultak a havi rendszerességgel meg-
szervezendő tematikus foglalkozások,
melyek korcsoportok szerint két cso-
portban zajlanak: külön foglalkozáson
vesznek részt az óvodások és más
csoportban a kisiskolások, így haté-
konyabban oda tudunk figyelni a gye-
rekek korosztály szerinti igényeire.

2017 májusától megkezdtük a heti
rendszerességgel tartandó fejlesztő
foglalkozásokat a harcói óvodások-

nak, a kövesdi óvodásoknak és kis-
iskolásoknak. Hetente átlagban 40
gyermek részesül programjainkban.

A 2017-es év végére a harcói óvo-
dás gyerekeknek és szüleiknek csa-
ládnapot szerveztünk, ahol közösen
készítettünk adventi koszorúkat és
énekkel, versekkel készültünk az ün-
nepekre. Hasonlóan a családnaphoz,
az ünnepekre hangolódó tevékeny-
séget valósítottunk meg a kövesdi

iskolás gyerekekkel is.
A jövőben szeretnénk még több

gyereknek lehetőséget biztosítani a
foglalkozásokba való bekapcsolódás-
ra, és programokat szervezni csalá-
doknak. 

Bartha Zsuzsanna, 
helyi fejlesztési koordinátor, 

Gyulafehérvári Caritas – 
Szociális Gondozás

2017 nyarára a nyári 
tábor két hetesre nőtt, és kor-
csoportok szerint egy hetet a

kisiskolásokkal, egyet pedig az
óvodásokkal foglalkoztunk, oda-

figyelve külön-külön a kicsik és 
nagyobbak igényeire.
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Amint tudjuk, az építési enge-
dély a jogerős építkezési fo-
lyamatnak az alapja. Ezt az

iratot a helyhatóságok állítják ki -
Mezőpanit község esetében a Polgár-
mesteri Hivatal keretében működő
Területrendezési osztály. 

Megcáfolva azt az elterjedt nézetet,
mely szerint drága és nem föltétlenül
szükséges az építési engedély, meg-
jegyzem: az építési engedély kötelező,
és az építkezés költségeihez ez is hoz-
zátartozik. Nem csak kötelező, de a
következő előnyökkel is szolgál:

1. Szakszerűség biztosítása
Az építkezéshez szükséges terv-

rajzokat és kivitelezési előírásokat
szakemberek készítik el, így biztosak

lehetnek, hogy a tartószerkezet meg-
felelő minőségű lesz, valamint betart-
ják a helyi- és az általános terület-
rendezési szabályokat (például, hogy
a terület hány százalékát építik be,
mennyi a távolság a  szomszédoktól,
mennyi a telek nyitása a főútra, mivel
burkolják a tetőt, stb.). 

2. Közművesítés
Az energiaszolgáltató szervek ki-

zárólag az építési engedély alapján
adnak csatlakozási engedélyt. Az épí-
tési engedély nélkül felépített épüle-
teket nem lehet közművesíteni.  

3. Telekelés, 
bankkölcsön igénylése

A Telekkönyvi Hivatal az építési

engedély alapján veszi nyilvántartásba
az épületet. Ha az épület szerepel a
telekkönyvben, akkor lehet bankköl-
csönt is igényelni ennek alapján. 

Szem előtt kell tartani azt is, hogy
az építési munkálatok engedélyezésére
vonatkozó 1991-es évi 50-es számú
törvény az építési engedély nélkül
végrehajtott munkálatok esetében
1.000 – 100.000 lej közötti pénzbír-
ságot ír elő(!) 

Bármilyen kérdésük akad, fordul-
janak bizalommal a  Területrendezési
Irodához Mezőpanit  Polgármesteri
Hivatalában: 

Györi Kinga
Email: urban@panit.ro

Tel: 0265.322.112
Mobil: 0753.013.341

Miért nem éri meg építési
engedély nélkül építkezni?

Hírvivő 
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Több mint 160-an vettek részt
2017. november 4-én a 70 év
fölöttieknek szervezett idősek

napján Mezőpanitban. Örömmel szer-
vezte meg  Mezőpanit Polgármesteri
Hivatala és a Helyi Tanács közösen a
Mezőpaniti Református Egyház pres-
bitériumával ezt a rendezvényt, tisz-
teletből időseink iránt. 

Bodó Előd Barna polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, elmondta,

hogy fontos szerepet töltenek be a
szép korúak a faluközösségben, hiszen
ők azok, akik sok értékes dolgot adnak
át a fiataloknak.

Kovács Tibor református lelkész a
Zsoltárokból idézve „Adjanak hálát
az Úrnak” igeszakasszal üdvözölte a
jelenlevőket. Azt is hozzátette, hogy
a heti beteglátogatások során ő is erőt
merít az idősektől, hiszen hallja a kü-
lönböző élethelyzeteket, múltbeli él-

ményeket. 
A továbbiakban Borbély Mária,

Bartha Jolán és Nagy Júlia szavalata
színesítette a délutánt, valamint Nagy
Erzsébet és Barabási Beatrix énekelt
a közönségnek. A tartalmas beszél-
getések és a bőséges eledel után fel-
lépett a Bazsarózsa Néptánccsoport
is. 

Köszönjük a támogatók felajánlását,
az önkéntesek segítségét!

Idősek napja 
Mezőpanitban
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A2017-es évünk nagyon gazdag
volt találkozásokban, egyházi
rendezvényekben. Ember-

emlékezet óta (talán) nem fordult
meg ennyi vendég gyülekezetünkben.
Látogatók érkeztek Hollandiából, Né-
metországból, Svájcból, ahol egykori
testvérgyülekezetünk barátainkká
vált tagjai élnek, és természetesen
Magyarországról, illetve Felvidékről.
Említésre méltó, hogy három „nyu-
gati“ csoport ún. reformációs útja
során kereste fel – többek között –
Mezőbergenyét. Egyik vezető így fo-
galmazott: ők nem a reformáció gyö-
kereit, hanem gyümölcseit keresve
indultak keletnek. Bárcsak cselekvő,
példamutató, áldást termő lenne a
hitünk! 

A sok gyülekezeti alkalom egyike
az immár hagyományosan megün-
nepelt idősek vasárnapja volt. Egy
szép októberi vasárnap (okt. 22.)
délutánján a diakóniai központban
gyűltek össze az idősebb, szép korú

egyháztagok. Néhányukat a presbi-
terek hozták el autókkal. Áhítat, kö-
szöntés után tartalmas beszélgetés
alakult ki, és szeretetvendégséggel,
ajándékozással zárult a találkozó. 

Az idősek vasárnapját évek óta
összekötjük egy gyülekezeti kirán-
dulással. Jártunk már – többször is
– a Székelyföldön, Segesváron, Bras-
sóban, Gyulafehérvár környékén,
Tordán, Désen, Besztercén. Az idén
Berethalom és Medgyes jelentették
az úti célt. Svájci vendégeink egy
része is velünk tartott. Jó hangulat-
ban, sokat énekelve, sok érdekes tá-
jékoztatót meghallgatva telt el a nap.
Az idősek vasárnapjának ill. tanul-
mányi útjának megszervezését a me-
zőpaniti önkormányzat támogatta.

Adventtől húsvétig tart a diakóniai
konyhánk szolgálata: asszonytestvé-
reink minden hétvégén 28-30 sze-
mélynek – köztük idősek, betegek,
egyedülállók - főznek önkéntesen,
szeretettel. A pénzügyi hátteret svájci

barátaink és helyi támogatók ado-
mányai biztosítják. A tavalytól min-
den hétvégén rendre a 12 gyülekezeti
körzet egyike vállalja a főzést. Sok
esetben a hozzávalókat is hozzák.
Köszönet önzetlen fáradozásukért.
Áldott legyen Isten neve ezért a mun-
káért is!  

A gyerekekkel hosszú évek óta
egy hangulatos találkozóval, az ún.
adventi vetélkedővel nyitjuk meg az
új egyházi évet. Az ige tanulásának,
a játéknak és az ajándékozásnak ked-
ves momentuma ez.

A 2017-es adventi időszak megható,
ugyanakkor felemelő alkalma volt a
mezőségi testvérgyülekezetünkkel,
Tusonnal való találkozás. Az ő pél-
dájuk különösen mutatja: nagyon
össze kell tartsunk, nagyon kell vi-
gyázzunk egymásra, nagyon erősen
kell kapaszkodjunk hit által megváltó
Urunkba. Jövőnk csak benne van.

Domahidi Béla
lelkipásztor

A mezőbergenyei református 
egyházközség eseményekben
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Acsittszentiváni református
egyházközség eseményekben
bővelkedő, mozgalmas 2017-

es évet tud maga mögött. Hála Istené
legyen érte, Soli Deo Gloria. Az aláb-
biakban ezeknek az alkalmaknak a
havonkénti felsorolását adjuk.

Január hónapban ifiseinkkel jól si-
került pótszilveszterrel köszöntöttük
az Újévet, ezt követően részt vettünk
a Kultúrpalotában az Égjen a láng cí-
met viselő keresztyén zenefesztiválon.
Megtartottuk az Egyetemes Imahetet,
melynek alkalmain vendég lelkipász-
tortok szolgáltak.

A februári hónap is gazdag volt
eseményekben, egyházmegyei ifjúsági
találkozót szerveztünk a „Te Álarcod”
címmel. A rendezvényen fellépett és
szép zeneszámokkal örvendeztette
meg a hallgatóságot az Imm-pro ke-
resztyén zeneegyüttes. Részt vettünk
„Egy délelőtt a házasságért” című
egyházmegyei rendezvényen és Böjt-
főkor megtartottuk a gyülekezetben
a már gyakorlattá vált konfirmációi
találkozót, a 10-20-30-40-50 éve kon-
firmáltak részére.

Márciusban az 1848-as szabadság-
harcra emlékeztünk nemzeti ünnepünk
alkalmából.

Áprilisban részt vettünk a „Jézus
él” című egyházmegyei zenefesztiválon
a Kultúrpalotában.

Május hónapban Mezőzáhra láto-
gattunk a Reformáció 500 éves év-
fordulója alkalmából szervezett Re-
formációi életlánc címet viselő egy-
házmegyei rendezvényen. Szintén má-
jus hónapban nagy méretű javítási
munkálatokba kezdtünk a parókián.
Ezeket a munkálatokat a pályáza-
tunkra 8000 lejjel támogatta a mező-
paniti önkormányzat. Pünkösd má-
sodnapján a ref. életlánc rendezvény
sorozat keretében a nagysármási gyü-
lekezet képviselői látogattak el hoz-
zánk.

Júniusban – Szentháromság vasár-

napján, Mezőcsáváson kórustalálkozón
vettünk részt.

A július hónap jelentős eseménye
volt a „Csittfeszt” néven megrendezett
falutalálkozó. Ennek első napján július
7-én a hagyományokhoz híven ke-
resztyén ifjúsági fesztivált tartottunk.
Úgyszintén júliusban egyházközségünk
tisztségviselői részt vettek a „Refor-
máció 500” mottót viselő országos
szintű presbiteri találkozón. A hónap
második felében pedig jelen voltunk
Debrecenben a „Csillagpont” ifjúsági
keresztyén fesztivál rendezvényein.

Az augusztusi hónap vége szep-
tember első napjai a még vakációzó
gyermekekre való figyelés jegyében
telt el. Megszerveztük számukra a
már szintén gyakorlattá vált vakációs
bibliahetet.

Szeptember 9-én Mezőkölpényben
ifjúsági konferencián vettünk részt .

Október 14-én Marosvásárhelyen
a sportcsarnokban a négy református
Egyházmegye: Maros, Maros- mező-
ség, Görgényi és Küküllői egyházme-
gyék, hálaadó ünnepséget tartottak a
reformáció 500 éves évfordulója al-
kalmából Marosvásárhelyen a sport-
csarnokban. Ezen gyülekezetünk tagjai
szép számban vettek részt.

November 12-én megünnepeltük
az öregek vasárnapját. Gyülekezetünk
megjelent tisztes korú tagjait Bodó
Előd polgármester köszöntötte, va-
lamint Gálfi Sándor alpolgármester
és Balogh Károly lp. Az ünnepélyes
alkalom szeretetvendégséggel zárult,
melynek költségeit a CSIFE támogat-
ta.

December 3-án Mezőpanitban részt
vettünk a Kárpát medencei „női ima-
napon”  majd e hónap 16-án Maros-
vásárhelyen a „Várom az Urat” ke-
resztyén zenefesztiválon.

Gyülekezetünk népmozgalmi adatai
a 2017-es esztendőben a következők
voltak: kereszteltünk hat gyermeket,
eltemetettük gyülekezetünk 14 tagját,
eskettünk egy párt. A gyülekezet lé-
lekszáma 2017 dec. 31-én 1017 lélek
volt.

A 2018 -as esztendő a család éve
lesz, figyelmünket és minden tevé-
kenységünket erre irányítjuk Isten
segítségével. Minden elvégzett mun-
káért Istené legyen  a hála és minden
elkövetkezendőhöz legyen és maradjon
velünk az ő segítsége és szeretete.

Balogh Károly
lelkipásztor

A csittszentiváni református egyházközség eseményekben
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IMPRESSZUM

Kiadja: 
Mezőpanit Polgármesteri Hivatala
Székhely:
Mezőpanit, 191 szám, Maros megye
Hivatalos postacím:
547450 Pănet, str. Principală, nr. 191, 
jud. Mureș, Romania
Tel: +40-265-322112
Email: panet@cjmures.ro
Web: www.panit.ro

Új kollégákkal bővült a Polgármesteri Hivatal csapata

A Polgármesteri Hivatal 2018 januárjától új programmal várja az ügyfeleket. 

HÉTFő 7:30 – 15:30 7:30 – 10:30 | 11:00 – 15:30
KEDD 7:30 – 15:30 8:00 – 10:30 | 11:00 – 15:30
SZERDA 8:30 – 18:30 8:30 – 10:30 | 11:00 – 18:30
CSÜTÖRTÖK 7:30 – 15:30 8:00 – 10:30 | 11:00 – 15:30
PÉNTEK 7:30 – 13:30 8:00 – 10:30 | 11:00 – 13:30

GÁLFI SÁNDOR
ALPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRáJA

l HÉTFő 12:00 – 14:00

BODó ELőD BARNA
POLGÁRMESTER FOGADÓÓRáJA

l SZERDA 15:00– 17:00

A FOGADóóRÁRA ELőZETES BEJELENTKEZÉSSEL VÁRJUK ÖNÖKET. 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 0265-322112. 

MUNKAPROGRAM ÜGYFÉLFOGADáS

Újdonságok 
a község honlapján

Mezőpanit község hivatalos hon-
lapján (www.panit.ro) olyan
információkat találhatunk, ame-
lyek hasznosak lehetnek az ügy-
intézéseink során. A Polgármesteri
Hivatal különböző osztályainak
elérhetőségeit, egyházaink, civil
szervezeteink címét, feltöltjük a
helyi tanácsgyűléseken hozott ha-
tározatokat és a jegyzőkönyveket,
községünkben születettek és el-
halálozottak névsorát (amennyi-
ben ezt bejelentik a Hivatalnál),
valamint az oktatási intézmé-
nyekről és a közszolgáltatásokról
sem feledkezünk meg. Tervben
van a hivatalos formanyomtatvá-
nyok feltöltése, amelyek felgyor-
sítanák az ügyek intézését, vala-
mint az online adófizetői rendszer
bevezetése. Kövessék webolda-
lunkat! Jó böngészést!

A2017-es év folya-
mán több munka-
társunk is  elment,

helyükre új kollégák kerül-
tek, illetve az új munkakö-
rökbe is sikerült megfelelő
szakembereket találni.
Adorján László munka-
gépvezető szakmunkás az
ősszel vásárolt buldoexka-
vátorral végzi mindennapi
munkáját a község területén.
A munkagép bérelhető elő-
zetes egyeztetéssel építke-
zésekre és egyéb munkákra,
amelynek bérlési díja 100
lej/óra a 2018/23-as számú
Tanácshatározatban foglal-
tak alapján. Minimum 2 órát
kell bérelni.

Bartha József közbe-
szerzői feladatkörrel ren-
delkező kollégánk a meg-
nyert projektek és saját vá-
sárlások esetén a közpénz
elköltésének törvényes le-
bonyolításáért felel.

Kovácsi Sándor, csitt-
szentiváni kollégánk, a köz-
ség zöldövezeti és karban-

tartói szakmunkása.
Lukács Levente már-

cius óta foglalja el a gépjár-
művezetői állást a Polgár-
mesteri Hivatalnál. Munka-
idejének nagy részét a Kádár
Márton Általános Iskolában,
valamint a község területén
végzi: Keresztes Árpáddal
ők szállítják a tanulókat a
község falvaiból az iskolába
a két iskolabusszal.

Nagy Sándor víz- és

gázvezetékszerelő szakmun-
kás, aki a Polgármesteri Hi-
vatalhoz tartozó intézmé-
nyekben dolgozik.

Figyeljünk környezetünk tisztaságára. 
A tavasz beálltával takarítsuk ki sáncainkat!

FELHíváS: 

Figyeljünk környezetünk tisztaságára. 
A tavasz beálltával takarítsuk ki sáncainkat!


