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A munka és a látszata

Emlékszem, gyerekkoromban
édesanyám egy keményen ledol-
gozott nap után, kiértékelve az
aznapi tevékenységét ennyit
mondott: Mennyit dolgoztam ma,
és alig látszik valami belőle. De
persze tiszta volt az ablak, a füg-
göny kimosva és kivasalva, egy
porszem sem volt a bútorok alatt,
a kályhán kétfogásos ebéd gő-
zölgött, a mosógép még mindig
járt, és még egy finom almatorta
is lapult a kamrában. Számunk-
ra, gyermekek számára, mindez
már-már megszokott volt, szinte
természetes. Azt akkor még ne-

hezen láttuk be, mennyi munkával
jár mindez.

Az önkormányzatok körülbelül
45 szakterülettel kell foglalkozzanak,
holott annyian nem is vagyunk. A
pályázatok és különböző saját fi-
nanszírozású projektek kifutási ideje
legalább 2-3 év. Ezalatt az idő alatt
is folyamatosan zajlik a munka,
egyeztetés, levelezés különböző in-
tézményekkel, ami természetesen
nem mindig látszik.

Azt is tudom, hogy a ma embere
mindent akar, egyik barátom szerint
mindent is, és lehetőleg azonnal.
De tudjuk, hogy az élet nem így mű-

ködik, minden jó eredményért ala-
posan meg kell dolgozni, gyönyörű
hazánkban pedig, még alaposabban.

Kitartásunkat, kitartásomat el-
sősorban az Úr akarata és szándéka
táplálja. De jó, ha néha a hétköznapi
beszélgetésekben is világosan ért-
hető, hogy a természetesnek vett
dolgok mögött is sok munka van.
Türelemmel és kitartással feszültünk
neki az előttünk álló pályának, a
község fejlesztésének. Lehet ezért
szurkolni, ezért imádkozni és ezért
tenni is. SDG!

Bodó Előd Barna, 
polgármester
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Habár 2018-at úgy kezdtük, hogy
1 millió 300 ezer lejjel kevesebb
pénzt kaptunk Bukaresttől, még-
sem állhatott le az élet közsé-
günkben. Úgy próbáltuk beosz-
tani azt, ami maradt, hogy minél
több fejlesztést folytatni tudjunk,
illetve a megnyert pályázataink
önrészét is biztosítani tudjuk. A
nagyobb projektekkel kapcsolat-
ban lássuk az alábbiakban, hogy
mik a fejlemények.

Víz- és szennyvízhálózat 
a községben

Egyik legégetőbb és legfontosabb
célunk, hogy a község ivóvíz és szenny-
víz hálózatát létrehozzuk. Lévén, hogy
egy 10 millió eurós beruházásról van
szó, lassú léptekkel haladunk, de ha-
ladunk.

Mezőpanitban elkezdődött a meg-
lévő hálózatra való csatlakozás, itt
mindenki a saját költségén tud csat-
lakozni. Kérünk ezúttal is mindenkit,
hogy lehetőleg még idén csatlakozzon
rá a vízhálózatra, hogy jövőre az asz-
faltozási munkálatokat ne hátráltas-
sák.

Mezőbergenyében előkészítés alatt
van az iskola, óvoda, kultúrotthon,
orvosi rendelő, gyógyszertár vízellá-
tásának megoldása. Ugyanitt egy köz-
téri kutat is felállítunk a falu vízgon-
dokkal küszködő lakossága számára.

Kivitelezés alatt van a község teljes
ivóvíz- és szennyvízhálózatának meg-
valósíthatósági tanulmánya, amit saját
pénzből oldunk meg. Ha ez elkészül,
előbbre tudjuk mozdítani az évek óta
holtponton lévő vízügyet a község-
ben.

Mellékutak 
aszfaltozása a községben

A kivitelezési tervek elkészítése
van folyamatban. Az One Cad Studio

nevű cég nyerte el a közbeszerzést
erre a tervezésre. Mérnökükkel be-
jártuk az egész községet, így pontosan
látták a helyszínen a hidak, utak, át-
folyók állapotát. 10 km mellékutat,
az az 15 utcát tudunk most leaszfaltozni
a következő 2 évben. A kivitelezési
tervek szeptember végére készülnek
el, ezt követően írjuk ki a közbeszerzést
a munkálatokra, amelyek várhatóan
kora tavasszal meg is kezdődnek.

Kultúrotthonok felújítása
Szentivánon, Bergenyében,
Harcón

A három kultúrotthonunk felújítá-
sának kivitelezési terve éppen most
készül. Szeptember végére lesz meg,
ekkor tudjuk majd elkezdeni kiírni a
közbeszerzést a kivitelezésre. A közel
500 ezer eurós beruházás munkálatait
terveink szerint kora tavasszal kez-
denénk el.

Iskolafelújítás pályázatból
Csittszentivánon 

Csittszentivánon nem csak a kul-
túrotthon újul meg pályázati pénzből,
hanem az iskola is. Itt még a nyertes
pályázat szerződéskötési szakaszában
vagyunk, várjuk, hogy mikor hívnak
a szerződés aláírására. Ha ez meg-
történt, következik a közbeszerzés a
tervezésre, és a kivitelezésre. 

Iskolajavítás 
Mezőbergenyében

A mezőbergenyei iskola épülete
igen lelakott, nagyobb méretű felújítást
igényel. Saját költségvetésből próbáljuk
ezt megoldani, szeretnénk idén a te-
tőzetét lecserélni, és megoldani a víz-
elvezetést a környezetében. A tervek
előkészítése van folyamatban, bízunk
benne, hogy jut erre pénz a költség-
vetésből.

Járdaépítés Harcón
Harcón a korábbi évek járdapro-

jektjei során nem készült új járdarész.
Így idén körülbelül 700 m járdát ter-
vezünk kivitelezni Harcón a főút men-
tén. Ez nagyban segíti a gyalogos köz-
lekedést a megnövekedett autósfor-
galomban. Egyelőre azzal küzdünk,
hogy minden kivitelező cég foglalt.

Elbírálás alatt lévő pályázatok

Mi főként pályázatokból tudunk
fejlődni, nagyobb projekteket megva-
lósítani. Jelenleg két pályázatunk van
elbírálás alatt: községi bölcsőde épí-
tése, sportcsarnok építése. Mindkét
pályázat átment az első szűrőn, biza-
kodóak vagyunk, hogy nyertesek lesz-
nek. 

Emellett kivitelezés alatt van a
munkagépek (traktor és csatolt fel-
szerelések) megvásárlása, illetve a
csittszentiváni és mezőpaniti sport-
bázis és focicsapatok felszerelésének
megvásárlása.

További pályázatok 
előkészítés alatt

A közeljövőben három újabb pá-
lyázat beadására készülünk. Így zaj-
lanak az előkészítő munkálatok a kö-
vetkező projektekre:

- egy falumúzeum létrehozását célzó
pályázaton dolgozunk

- 10 parkot, közösségi teret szeret-
nénk létrehozni a községben

- egy községi értéktárat szeretnénk
egy kiadvány formájában létrehozni

Ezek esetében a pályázati kiírás
szerinti tanulmányok elkészítése van
folyamatban.

Fejlesztések a községben
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Lassan halad 
a területek telekelése 
a tulajdonosok miatt 
Nagy fába vágtuk a fejszénket, ami-
kor Mezőpanit Község belépett az
Országos Kataszterezési Prog-
ramba. Ennek részeként a községünk
külterületeinek telekelése a cél. Sajnos
nagyon lassan haladunk, a tervezetthez
képest jóval lassabban. Ennek a legfőbb
oka abban keresendő, hogy a terület tu-
lajdonosok sok esetben nem rendelkeznek
a megfelelő papírokkal, nem tudják pon-
tosan hol, mennyi földjük van, a rokonság
egy része külföldön él, vagy éppen zseb-
szerződéssel vásároltak földet. Ezek a
problémák nagyban hátráltatják a földek
telekelését. A kivitelező cég is jelezte, hogy
túl lassan haladunk. Igaz, nem csak mi
vagyunk ebben a helyzetben, hanem a
megye többi községe is.

Ezentúl a program jó lefolyása érde-
kében szigorúbb határidőket fogunk meg-
szabni, és kérjük a lakosság teljes együtt-
működését. A cél, hogy mindenki arra a
földjére, ami jár neki, telekkönyvet kapjon.
Ha nem partnerek ebben a folyamatban,
akkor a tisztázatlan területek bekerülnek
a községi tartalékba, és onnan majd később
saját költségen mindenki intézi, ahogy
tudja. 

Mezőpanit Önkormányzata minden
tőle telhetőt megtesz a program sikeressége
érdekében, ezt kérjük a lakosságtól is!

Bérelhető 
a műfüves 
focipálya!

Aközség első műfüves focipályá-
ja  most    már bérelhető min-
denki számára. A Helyi 

Tanács határozata értelmében délutá-
nonként 5 óra után vehető igénybe, 80
lej/óra ellenében. Érdeklődni, felirat-
kozni Barta Jánosnál (Bajá) a pálya
gondnokánál lehet: 0745-273513.
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A területek közötti törvényes határok 
betartása - a jó szomszédság alapelve

A Polgári törvénykönyv 603-as
cikkelye, a tulajdonjog értelmé-
ben, arra kötelezi a tulajdono-
sokat, hogy a jó szomszédságot
megőrizzék.   Ez az előírás azt
feltételezi, hogy mindegyik
szomszéd tiszteletben tartsa a
másik tulajdonát. 

A polgári törvénykönyv 561-es cikkelye
szerint a tulajdonosnak jogában áll be-
keríteni a területét, amely a kijelölt ha-
tárvonal figyelembevételével történik,
ezt az 560-as cikkely szabályozza.  

A határvonal kijelölése a szomszédok
közös megegyezésével történik. Abban
az esetben, ha konfliktushelyzet lép fel
a szomszédok között, törvényes eljárást
lehet indítani a határvonal meghatáro-
zására, ún. „Határvonal eljárást”, melynek
értelmében, bírósági határozat fogja ezt
megszabni.  

Több cikkely sorolja a törvényes tá-
volságokat, ugyanakkor a törvényben
az is szerepel, hogy a felek közös meg-
egyezése alapján ez a távolság módosít-
ható. 

A Polgári törvénykönyv szerint a kö-
vetkező távolságokat kell betartani: 
l 611-es cikkely: „A csatorna cseppjei”

azt jelenti, hogy a csatornát úgy kell el-
helyezni, hogy az esővíz ne follyon a
szomszéd telkére;

l 612-es cikkely: Bármilyen építés,
munkálat vagy ültetés esetén a minimális
távolság 60 cm kell legyen a határvonaltól.
Bármilyen eltérés ezen szabálytól csak
a felek, közjegyző előtt aláírt, közös
megegyezésével lehetséges;
l613-as cikkely: A fákat illetve cser-

jéket legalább 2 m-es távolságra kell ül-
tetni a határvonaltól, ez alól kivétel az
élősövény.  Ha ez a távolság nincs be-
tartva, a szomszédnak jogában áll, hogy
a növények kiszedését, valamint levágását
kérje, ami az ültetőnek a költségén fog
megtörténni. Amennyiben ezek ágai
vagy gyökerei átnyúlnak a szomszédhoz,
annak joga van ezeket levágni, illetve az
ő területére lehullott gyümölcsöket meg-
őrizni. 
l 615-ös cikkely: előírása szerint az

ablak, illetve az erkély, amely a szomszéd
területére néz, minimális 2 m-re kell el-
helyezkedjen a szomszéd területétől,
függetlenül attól, hogy a telek be van-e
kerítve. 
lAbban az esetben, ha egy személy a

saját tulajdonjogának gyakorlásában
megsérti a jó szomszédság elveit, a sérült
személy kártérítést, valamint a helyzet
visszaállítását kérheti, bírósági eljárással. 

Györi Kinga
Urbanisztikáért felelős
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A Mezőpaniti Községi Napok idén
is nagy szeretettel fogadta azokat, akik
érdeklődtek a tradíciók, szórakozás il-
letve kikapcsolódás iránt. Őket augusz-
tus 3-tól augusztus 5-ig Mezőpanitban
folyamatos programok és tevékenységek
várták. A község falui számára idén
először ingyenes autóbuszjárat is ren-
delkezésre állt, így segítve összeková-
csolni, egy helyre, a község falvainak
lakóit. Megelőzve a részletes leírást a
három nap alatt sor került sztárven-
dégek fogadására, kültéri mozira, sza-
badtéri bálra, számos sporttevékeny-
ségre, a gyerekek számára pedig fo-
lyamatos szórakozási lehetőségre. 

A mezőpaniti futballpálya állandó
helyszíne volt a községi napok által
szolgáltatott tevékenységsorozatnak.

Állandó programjaik közé sorolható
a gyereksarok, amely szombaton és
vasárnap 15:00-19:00 óra között várta
az érdeklődőket arcfestéssel, gipszfes-
téssel, lufisjátékokkal. Közvetlen a já-
téksarok mellett helyezkedett el a Hu-
szársarok is, mely kettő közös együtt-
működéssel foglalta le az odalátogató
kicsiket. Itt lovaglással, népi játékokkal
és ponisimogatással is találkozhattak
az érdeklődők. 

A szombati nap 14:00 és 19:00 között
egészségsátorral is büszkélkedhettek
a községi napok, ahol a Diakónia Ala-
pítvány községbeli munkatársai fogadták
beszélgetéssel, tanácsadással az érdek-
lődőket. Az egészségsátor mellett mind
a szombati, mind a vasárnapi nap a
Mezőpaniti Bazsarózsa Nèptánccsoport
sátra volt, ahol hagyományos szőtte-
seket, zsebkendőket ès egyèb tradicio -
nàlis tàrgyakat szemlèlhettek az
odalàtogatòk.

Mindemellett folyamatosan rendelke -
zèsre àllt a pálya területén nèhàny
èlelmiszeres stand, melyek a fagylalt,
kürtöskalács gyors kaja ès flekken,

miccs mellett hideg itallal is szolgàltak.
A gyerekeknek tovàbbà lègvàr ès kör-
hinta is rendelkezèsre àllt.

A pénteki napot, azaz augusztus 3-
àt a községi minifoci bajnokság nyìtotta,
melyen hat csapat mèrte össze erejèt.
A rèsztvevő csapatokat a közsèg falvai
ès a helyi önkormànyzat kèpviseltèk.
Ennek megfelelően a csapatok: Csitt-
szentivány, Mezőbergenye, Harcò,
Szèkelykövesd, Mezőpanit ès a Helyi
Önkormànyzat csapata. A meccset a
mezőpaniti műfüves foci pályánál, az
iskola udvarán játszották le pénteken
18:00 órától. A bajnoksàg nyertese a
Mezőpaniti futballcsapat lett, második
helyen a harcòi csapat, harmadik helyen
pedig székelykövesdiek zártak. A
dìjkiosztásra vasárnap került sor.

Ezt követően este tìz òràtòl folyta -
tòdott a mezőpaniti futballpályán a
szabadtéri filmvetítés, mely ùgy a sze-
relmeseknek, mint a kaland vagyòknak
élményeket nyújtott, Herendi Tamàs
Kincsem c. mozifilmjèvel. A film lejàrta
utàn a mèg nem fàradt fiatalok szàmàra
megrendezett szabadteri diszkòval
zàrult a községi napok első napja. 

A szombati nap tevèkenysègei reggel
9:00 órakor kezdődtek. Ugyanis a köz-
ségi bicikliskörút indulása pontban 9-
kor volt a paniti focipályátòl, onnan
pedig a közsèg faluit bejàrva tèrtek
vissza. 12-ig nèma csend honolt, amikor
is egyszeriben a pàlya ès òvoda udvara
a krumpli, hagyma ès egyèb zöldsègek

pucolàsàtòl lett hangos. Mindezt a
gulyàst főző csapatok tettèk. A szombati
nap a helyi erdèszek főztek vadaspör-
költet, a Szèkely Nemzeti Tanàcs
gulyàst, a Barcs Kft is gulyàssal
büszkèlkedett, illetve az òvoda udvaràn
is kèszült a gazdák gulyàsa a közelgő
programszàmot meglàtogatòk szàmàra.
Ugyanis 13 órától volt a mezőgazdasági
gépek kiállítása a Templom téren, ahol
a Pro Economica Alapítvány pàlyàza -
tainak nyertesei muttatàk be gèpeiket.

A jò hangulat az òvoda udvaràròl
idő közben àtköltözött a pàlyàra, ahol
izgalmasan vàrtàk a motorosok
találkozójàt. Ez a programpont látványos
bemutatókat foglalt magába. Többek
között gyorsasági versenyszám, decibel
mérés, lassúsági verseny.

Ez után következett 17:30-as kez-
déssel a lovasbemutató, avagy az Erdélyi
Lovaskaszkadőrök bemutatòja. Lenyű-
göző mutatványokat ès trükköket mu-
tattak be az érdeklődőknek. Nagyon
ügyesen, finom bravúrokkal ültèk a lo-
vakat. 19:00-tòl a néptánc előadások
sora következett. A Mezőpaniti Bazsa-
rózsa Néptánccsoport, illetve a Csitt-
szentiváni Gyöngyvirág Néptánccsoport
lépett fel. Az előadások között kisebb
nagyobb szüneteket tartottak, mely idő
alatt a községi vadàszok àltal lètrehozott
kiàllìtás ürvendett nagy népszerűségnek,
emellett pedig olthattàk szomjùkat meg
éhségüket, ha èppen ùgy èreztek a
közsèg lakòi.

Mezőpaniti 
Községi Napok
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Lassan mindenki hangolòdott az esti
koncertekre vagy a zenès előadásokra,
ugyanis 20.00 órától helyi énekesek
léptek fel. Többek között Lukács Le-
vente, majd 20.30-kor a Corax Zenekar
marosvásárhelyről. 22.00 órától már
a vendég előadókat is köszönthettük
köreinkben, azaz a Kiscipő Zenekart
Magyarországról. 23.30-kor tábortűz
várta az érdeklődőket a pálya egyik
szögletében, melyet követve a szabadtéri
bál vette kezdetét a Kovács Band
fellèpèsevel.

A vasárnap, augusztus 5-èn ismètel -
ten voltak gulyàsfőzèsek vagy egyèb
finomsàgok. Négy csapat volt: a Helyi
Tanàcs, csittszentivàniak, Mezőpanit
nagy utcai csapata, a fradisok ès a ber-
genyei csapat.

16:00 órakor kezdődött a szabadtéri
református istentisztelet, ahol Kovács
Tibor mezőpaniti lelkész prèdikàciòjàt
hallhattuk, ezt követően a Mezőpaniti
Reformàtus Egyhàz felnőtt kórusa is
köszöntötte Mezőpanit Község lakóit.
A kórus lejárta után a màr
hagyomànyossà vàlt nagykorusìtàs kö-
vetkezett, idén a 2000-ben született
községbeli ifjakat köszöntötték. Emelett
megtörtént a minifoci bajnoksàg
dìjkiosztòja ès idèn először közsègünk
kiemelkedő sportolòinak a dìjazàsa is.
Ezt követően 18:00 òràtòl a hagyo -
mànyokè lett a szìnpad, ìgy következtek
megint a néptáncosok. Fellépet a Lánc-
lànc... gyermekjátékkör, a Mezőpaniti

Kádár Márton Általános Iskola Muskátli
Néptánccsoportja, illetve a Mezőber-
genyei Kincsàsò Néptánccsoport.

19:00 órakor pedig a Hajlik a Rózsafa
Magyar Nóta Társulat nótái hallhatták
az érdeklődők. Ugyancsak vasárnap
egy díjnyertes galambkiàllitàs is színezte
a rendezvényt, illetve az arra látogatók
megismerkedhettek a községünkben
zajló Verne Projekttel is, mint olvasó-
klub. 21:00 órakor Magyarországról
Vastag Csaba, az X-Faktor egykori
győztese teremtett fergeteges hangu-
latot.. Hosszas autogramm osztogatàs
utàn 22.00 órakor az Insect Együttes
lépett színpadra. Sepsiszentgyörgyről
érkezett és nagyon híres, mulatságos
zenès paròdiàival szórakoztatta a
közönsèget. 23.00 órakor kezdetét vette
a tűzijáték, mely rendkìvül látványos
és káprázatos fényekkel világította be
Mezőpanit Községet. 

Ne felejtsük el hogy ez a sok
tevèkenysèg nem jöhetett volna létre
a támogatók, a szervezők és a főszervező
nèlkûl. Melyek közè tartoztak
főszervezőkènt, Mezőpanit Polgármes-
teri Hivatala; szervezőként a Pro Pam-
bus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület, a
Mezőpaniti Gazdák Egyesülete, a Ma-
rosvásárhelyi 9-es Honvéd Huszárezred
Mezőpaniti huszàrai ès az önkéntesek.
Mindenkinek köszönjük az áldozatos,
odaadó munkáját!

Selyem Zorán, 
a rendezvény moderátora

Gépkiállítás a Mezőpaniti 
Községi Napokon

A Mezőpaniti Községi Napok ke-
retében első alkalommal megszervezett
gépkiállítás sikeresnek bizonyult, ahol
közel 40 gazda állította ki mezőgaz-
dasági eszközeit, gépeit két napon ke-
resztül, hogy az érdeklődök megte-
kinthessék, esetleg kipróbálhassák.

Az esemény ötlete a tavaly októ-
berben meghirdetett, a Pro Economica
Alapítvány által kiírt Maros-mezőségi
gazdaságfejlesztés pályázatának kö-
szönhető. Mivel a községen belül több
mint 70 gazda pályázata bizonyult si-
keresnek, így a gépkiállítás nagy nép-
szerűségnek örvendett.

„Büszkeséggel tölt el, hogy az 527
pályázóból, aki pályázati kérelmet
nyújtott be a Pro Economica Alapít-
ványhoz, abból 77 a Mezőpanit Köz-
séghez tartozó magán és jogi szemé-
lyiség volt. Ennek eredményeként 39
pályázó hozta el a megpályázott esz-
közeit, és járult hozzá a kiállítás nép-
szerűségéhez.” – nyilatkozta Sikó Lász-
ló az esemény főszervezője, valamint
a Mezőpaniti Gazdakör elnöke. Az
esemény megnyitóján részt vett Bodó
Előd Barna, Mezőpanit polgármestere,
Kozma Mónika a Pro Economica Ala-
pítvány ügyvezető asszonya, Lázár
Zoltán, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának külgazdasági atta-
séja, Kovács Mihály Levente, a Maros
megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, va-
lamint Bartha Mihály megyei tanácsos,
akik röviden megosztottak néhány
gondolatot a rendezvényről. Ezt kö-
vetően megtekintették a gépeket, majd
elfogyasztottak egy közös ebédet, amit
a Mezőpaniti Gazdakör készített el.

A kiállítás végül nagyon jól sikerült,
mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy
több mint 800 személy látogatót el a
kiállításra. „Ezúton is szeretném ki-
fejezni köszönetemet mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az
esemény jól sikerüljön. Bízom benne,
hogy lesz folytatása, hogy a gazdák
nem hagyják ki az új pályázati lehető-
ségeket, amelyek a közeljövőben vár-
hatóak.” – zárta sorait Sikó László.

Timár Tímea
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A Mezőbergenyei Népzene- és
Néptánctábor 2018. július 24-29.
között zajlott Mezőbergenyében.
Az esemény célja a történelmi
Magyarország területein élő tánc-
csoportok találkozása, tapasz-
talatcseréje, egymás hagyomá-
nyainak megismerése. 

A táborba a következő helységekből
érkeztek tánccsoportok: Felvidék, Új-
vidék, Magyarország (Kisgyőr), Erdély
(Kibéd, Szabéd, Ludas, Bánd, Madaras,
Mezőpanit, Csittszentiván, Holtmaros).
A táborban résztvevők  mezőbándi és
mezőkölpényi táncokat tanulhattak
naponta kétszer. A táncoktatást nép-
daloktatás követte. A táborban táncot
oktatott Kásler Magda, Farkas Sándor
Csaba, a Maros Művészegyüttes hi-
vatásos táncosai, valamint Gagyi Ló-
ránd, a Bekecs Néptáncegyüttes hi-
vatásos táncosa és Gagyi Orsolya, a
Szivárvány Néptáncegyüttes táncosa.
Szombat délután kivételes programban
volt része a táborozóknak, ugyanis
csapatonként összemérhették erejüket,
tudásukat, kreativitásukat. Volt rönk-
hajítás, tojásdobálás, pantomim, tánc-
vetélkedő, kreatív népviselet bemutató

és egyéb érdekes vetélkedő, amelyek
fokozták a tábor vidám hangulatát.
Esténként különböző előadásokon ve-
hettek részt az érdeklődők: Weisz
Attila előadása a mezőbergenyei és
környékbeli templomokról, Kovács
Mihály Levente előadása a mezőségi
magyar településekről, Bekecs Nép-
táncegyüttes Ember az embertelen-
ségben című előadása, Kásler Magda
és a tábori zenészek zenés előadása.
Az előadásokat mindig reggelig tartó
táncház követte.

Vasárnap volt a tábor gálanapja. A
táborban részt vevő tánccsoportok
bemutathatták hagyományos táncaikat,
hagyományos viseletüket. A gálanapot
Domahidi Béla református lelkipásztor
nyitotta meg köszöntő beszédével,
majd Bodó Előd Barna Mezőpanit Köz-

ség polgármestere és Kékedy László
Kisgyőr polgármestere, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia Népművészeti ta-
gozatának vezetője köszöntötte az
egybegyűlteket. A köszöntéseket a
tánccsoportok és népdalkörök szín-
vonalas előadásai követték, melyet a
szép számban megjelent közönség lel-
kes tapssal díjazott.

A tábori résztvevők visszajelzéseiből
következtetve úgy érezzük táborunk
sikeres volt. Új kapcsolatok, barátságok
születtek és számos tapasztalattal let-
tünk gazdagabbak. Köszönjük a tá-
mogatóknak a hozzájárulást, az ön-
kéntesek segítségét és Mezőpanit Ön-
kormányzatának anyagiakban való tá-
mogatását is.

Gálfi Gizella, 
Mezőbergenye

Népzene- és 
néptánctábor 
Mezőbergenyében

Nagy büszkeség Mezőpanit számára, hogy 2018.
augusztus 19-én megkapta Budapesten a Népmű-
vészet Mestere címet és díjat Bartha Gergely
bácsi Mezőpanitból, aki egy életen át táncolt fe-
leségével Jolán nénivel minőségi néptáncot, tanított
fiatalokat, tánctáborok és táncházak állandó meg-
hívottja volt. 82 évesen a Budai várban is bemutatta
a díjátadó gálaesten a gyönyörű mezőpaniti csár-
dást. Az elismerést prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere adta át.

Gratulálunk, és Isten áldását kívánjuk Gerő bácsira
és Jolán nénire! Büszkék vagyunk önökre, hogy viszik
Mezőpanit jó hírét!

Köszönet Gerlecz Lászlónak és feleségének, Editnek,
akik felterjesztették Gerő bácsiékat a legmagasabb nép-
művészeti elismerésre.

Népművészet Mestere díjas a mezőpaniti Bartha házaspár
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2018. július 26. és augusztus 1.
között a Magyar Népművészeti
Akadémia Népművészeti Tago-
zata Mezőbergenyében tartotta
évi kihelyezett ülését. Ez alka-
lommal 40 akadémikus látoga-
tott el, és kapott szállást falunk-
ban.

A mezőbergenyei lakosok és a meg-
hívottak minden este az akadémikusok
színvonalas előadásait tekinthették meg.

Szerényi Béla ezüstkoszorús hang-
szerkészítő mester, előadóművész,
tanár és népzenekutató a tekerőlantot
mutatta be a közönségnek. A zenei
előadásban segített neki fia, aki hang-
szeren vagy táncos előadással kísérte
édesapja bemutatóját.

Jánosi András a vonószenekari
népzene előadóknak meghatározó sze-
mélyisége és együttese Danhauser

Zoltán, Kerékgyártó Gergely, Tóth Ist-
ván a magyar hangszeres zenei ha-
gyomány múltját mutatták be.  A ze-
nekar eddigi munkájával elismerést
vívott ki magának mind a kritikusok,
mind a közönség körében, amelyről a
méltató sorokon túl rangos meghívások
és vendégszereplések, magyar és kül-
földi rádiófelvételek tanúskodnak.

Sipos Mihály Liszt Ferenc és Kos-

suth-díjas népzenész, a Muzsikás
Együttes prímása és felesége Kardos
Mária különös népzenei élményben
részesítette a közönséget.

Galánfi András Kossuth-díjas ma-
gyar népművész népdalokkal és verses
előadással örvendeztette meg a kö-
zönséget.

Az Akadémia tagjai a Kincsásó
Egyesület néhány képviselőjével meg-
látogattak pár mezőségi települést,
közöttük Széket, rövid betekintést
nyerve a széki hagyományokba.

Az akadémikusok részt vettek a
vasárnapi református ünnepi isten-
tiszteleten, melynek keretében meg-
koszorúzták az első világháború be-
fejezésének emlékére felállított em-
léktáblát.

Gálfi Gizella, 
Mezőbergenye

A Magyar Művészeti Akadémia Mezőbergenyében

A Gyöngyvirág Néptáncegyüttes,
ahol jelenleg több mint 50 gyerek
táncol két korcsoportban, idén
megszervezte az I. Gyöngyko-
szorú Népzene és Néptánctalál-
kozót  a Csittszentiváni Kultu-
rális Egyesülettel közösen. Célja
az egyetemes magyar népi kul-
túra átörökítése, átmentése, egy-
más táncainak, népzenéjének mi-
nél szélesebb körben való meg-
ismertetése.

Az első alkalom nagyon jól sikerült.
20 tánccsoport és egy citeracsoport,
közel 250 személy, lépett fel a Csitt-
szentiváni Tollas Jenő Kultúrotthon-
ban.

A meghívott csoportok Mezőpanit
községből és Maros megyéből voltak.
Két zenekar húzta a talpalávalót: a
Szászcsávási zenekar és Moldován
Horváth István és zenekara.

Június 2-án 14:00-ra vártuk a cso-
portok érkezését, amit felvonulás kö-
vetett Csittszentiván utcáin. Felvonulás

után mindenki a csittszentiváni kul-
túrotthonban mutatta be a produkci-
óját. Végezetül táncházzal zárult az
I. Gyöngykoszorú Találkozó.

A jövőre nézve újra meg szeretnénk
rendezni, hogy az évek során hagyo-
mánnyá válhasson ezen nagyszerű
rendezvény településünkön.

Jól eső érzés, hogy támogatnak

bennünket. Már három sikeres pá-
lyázatot nyertünk, ami nagy segítség
a néptánccsoport és a kulturális élet
fejlődésében. Köszönjük szépen az
Önkormányzat támogatását is.

Puskás Árpád Attila
Csittszentiváni 

Kulturális Egyesület elnöke

I. Gyöngykoszorú Találkozó Csittszentivánon
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A Monográfia Alapítvány és a Kádár 
Márton Általános Iskola nyári tevékenységei
A Kádár Márton Általános Iskola
minden óvodai és iskolai egysége
kalendáriumi évre kidolgozott
eseménynaptár szerint teljesíti
az órákon kívüli tevékenységét
(a Kultúra Napja, farsang, Már-
cius 15, Honismereti vetélkedő,
Illemtan-, sportvetélkedők, tan-
tárgyversenyek, évzáró, táborok,
évnyitó, Szüreti Bál, októberi ese-
mények, Karácsonyi műsor).

Ez év május 26-án, a tavalyi  június
12-hez hasonlóan ismét benépesedett
az iskola udvara. Házigazdái voltunk a
Székely-Mezőségi Hagyományőrző Nép-
tánc és Népi Gyermekjáték Fesztiválnak,
melyen 350 gyerek és több mint 70
felnőtt vett részt. A felvonulást a mező-
paniti huszárok csoportja vezette végig
a falun. A meghívott gyerekcsoportokból,
a Felső-Maros mentétől az Alsó-Küküllő
mentéig mindenki elfogadta a meghívás,
mint a marossárpataki-, mezőkölpényi-,
jobbágytelki-, csittszentiváni-, mezőma-
darasi-, magyarpéterfalvi-, magyarói ha-
gyományőrző néptáncegyüttesek, vala-
mint a marosvásárhelyi Boróka, mező-
paniti Muskátli, Bazsarózsa és Adatközlők.
Népdalokat énekeltek: Barabási Beatrix,
Gálfalvi Rebeka, Nagy Szilvia, Pápai
Anetta és Nagy Laura. Rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével Dr. Vass Levente,
a megyei RMDSZ elnöke és Kozma Mó-
nika kabinetfőnök.

A tánccsoportok mezőségi, Maros-,
Nyárád-, Küküllő menti táncokat és gye-
rekjátékokat mutattak be.

Közös ebéd, ajándék, emléklap, mű-
sorfüzet édesség és faragott sulyok volt
a vendégek jutalma. Támogatók: Helyi
Tanács, BGA, Barcsa kft, Táncolj velünk
Most kft.

Községszinten kiemelkedő helyet foglal
el a népzene, néptánc, népi gyerekjátékok
tanítása,  melyet Mezőpaniton Varró
Huba, Bugnár Zsolt, Kovács Melinda,
Bartis Zoltán és Székely Emese oktatnak,
míg Csittszentivánon Puskás Árpád.

Az idei év nagyon gazdag volt népi

kultúrkincsünk őrzése és ápolása terén.
Számos rendezvényen vehettek részt
a mezőpaniti táncos gyerekek mind
az öt csoportja (Zöldikék, Rügyecskék,
Bokréta, Muskátli és a Lánc, lánc…).
A legnagyobbak a Muskátli Tánccsoport
különösen sok erdélyi és magyarországi
rendezvényen mutathatta be fergeteges
tánckoreográfiáját mint: Erdőcsinád,
Marosvásárhely, Perkői Ifjúsági Fesz-
tivál, Marossárpatak, Magyaró stb.

Alkalmuk nyílt együtt táncolni a
komlói Kirch Zoltán vezette néptánc-
csoporttal is.

A kitartó néptánctanulásnak ju-
talma a számos fellépés itthon, Er-
délyben és Magyarországon. A legem-
lékezetesebb esemény a muskátlis gye-
rekek számára a 2018. június 28. és
július 2. közötti néptáncturné volt. A
Gönyűi Honismereti Egylet meghívá-
sára érkeztünk a gönyűi Duna-napra.
Vendégei voltunk a Jánossomorjai Ti-
Ti-Tá felnőtt néptánccsoportnak. Közös
műsoron léptünk fel, melyet táncmu-
latság követett.

Másnap a Duna-napok gálaműsorán
mutathattuk be hagyományőrző nép-
táncunkat Gönyűn. Nagyon sok él-
ménnyel és új barátságok emlékével
tértünk haza.

A 2018-2019 tanév kezdetével újra
indul a táncoktatás, melyre nagy sze-
retettel várunk minden táncolni vágyó
tanulót. Köszönjük Mezőpanit Önkor-
mányzatának mindennemű támogatását
a táncoktatás terén is.

Deák János, 
igazgató

Hasznos időtöltés 
a nyári vakációban

A Monográfia Alapítvány szer-
vezésében 2018.06.18-23 között
zajlott a XIX. Kaláka Kézműves
Tábor a Mezőpaniti Kádár Már-
ton Általános Iskolában,  több
mint 100 gyermek, 25 felnőtt
és 5 műhelyvezető részvételével
(Borbély Attila fafaragász, Csi-
szér Anna tanítónő, Sikó Zita
tanárnő, Székely Emese taní-
tónő, Székely Lajos tanár). Min-
den műhely (kunsági pásztor-
műhely, kézi hímzés,  textilmun-
kák és a fafaragás) sok megle-
petéssel várta a tanulókat.

Az idén először magyarországi
műhelyvezetőnk is volt Sikó Zita
személyében, aki a kunsági  pász-
torműhelyt vezette. Ennek a mű-
helynek a tevékenysége minden nap
citeramuzsikával és betyárdalok ta-
nításával indult. 

Köszönjük Deák János igazgató-
nak, a Monográfia Alapítvány elnö-
kének, hogy az idén is felvállalta a
táborszervezést. Köszönet Csiszér
Anna táborvezetőnek és Székely
Emese programfelelősnek a tábori
tevékenységek lebonyolításáért. Hála
a személyzetnek az ízletes eledelért,
a sofőreinknek pedig a diákok in-
gáztatásáért. 

A hagyománynak megfelelően a
tábor egy gyönyörű kiállítással zárult.
Minden tanuló részvételi emléklapot
kapott, és a készített tárgyak nagy
részét haza vihették. A műhelyve-
zetők  elismerő oklevelet és ajándé-
kot, míg a segítő tanárok emléklapot
vehettek át munkájuk elismeréséül.
A gazdag kiállítás igazolta, hogy ér-
demes  befektetni a tehetségkutatásba
és a gyermekek  készségeinek fej-
lesztésébe kézműves táborok által. 

Folytatásként a következő héten
zajlott a  X. Néptánc- és Népzenész
Tábor, melynek szintén a Kádár Már-
ton Általános Iskola adott otthont
és vezetői pedig Bartis Zoltán tanár
és a TVM táncosai voltak.

Deák Júlia, tanárnő
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A Verne Olvasóklub ez év májusá-
ban jött létre azzal a céllal, hogy a
Mezőpanit Községben lakó gyere-
kek megismerkedhessenek az igé-
nyes kortárs ifjúsági irodalommal.
Ez az új kezdeményezés lehetősé-
get kíván biztosítani azoknak az
irodalmat vagy közösséget kedvelő
kiskamaszoknak, akik olvasmá-
nyélményeiket szívesen megosz-
tanák másokkal, közösségi élmény-
nyé emelve ezzel az olvasást.

A foglalkozásokat Brassai Eszter,
teatrológus, Nagy Andrea, tanítónő,
valamint Szőcs Beáta szervezi, és tartja.
A havonta megtartott foglalkozásokon
eddig 10-12 évesek csatlakoztak, de a
klub nem zárt, folyamatosan lehet csat-
lakozni.

Jelenleg 23 fiatal tagja a klubnak,
így minden alkalommal 12-15-en vesz-
nek részt a foglalkozáson, amely éppen
elég ahhoz, hogy mindenki lehetőséget
kapjon a hozzászólásra. A tevékeny-
ségek időtartama másfél óra. Kötetlen
beszélgetéssel kezdjük, a feszültség fel-

oldása végett bemelegítő játékokkal
folytatjuk, majd sor kerül az olvasott
könyv rövid, néhány szavas beszámo-
lójára. Mindezeket drámafoglalkozás
követi, egy előre kiválasztott téma alap-
ján. 

Mozgókönyvtárunkban jelenleg közel
40 könyv közül válogathatnak a 10-14
évesek, melynek nagy részét Mezőpanit
Polgármesteri Hivatala támogatásával
sikerült megvásárolnunk a Pro Pambus
Mezőpanitért Ifjúsági Egyesületen ke-
resztül. Ezek a könyvek kortárs szö-
vegeket tartalmaznak, amelyek a fiatal
korosztály életére reflektálnak, humo-
rosak, megmozgatják a fantáziát, és
kedvet csinálnak ahhoz, hogy a gyerek
újabb és újabb könyvet vegyen le a
polcról. Több kiadó könyvei közül vá-
logattunk, hogy a klubban résztvevő
gyerekek és szüleik minél szélesebb
kínálatot ismerjenek meg, segítve őket
ezzel a későbbi olvasmányválasztás-
ban.

Az olvasóklubba továbbra is várjuk
azokat a 10-14 éves gyerekeket, akik

kedvet éreznek ahhoz, hogy havonta
egy kellemes környezetben beszélges-
senek, és megosszák gondolataikat a
jelenlévőkkel.

Az időponttal és helyszínnel kap-
csolatos további információk megta-
lálhatók a Verne Olvasóklub Facebook
oldalán.

Nagy Andrea 
tanítónő

Hunyadi Mátyás születésének 575.
és királlyá választásának 560. év-
fordulója alkalmából Magyarország
Kormánya emlékévet hirdetett.

Mátyás király történelmünk erőskezű
uralkodója, uralkodása a központosított
Magyar Királyság Közép-Európa leg-
erősebb állama.

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet
második fiaként született Kolozsváron
1440 február 23-án, szülőháza ma is
látható Kolozsvár főterén. Kiváló ké-
pességekkel rendelkezett, a magyar
mellett jól beszélt latinul és csehül,
gyakran kísérte el apját fontos tárgya-
lásokra, ahol tolmácsként tevékeny-
kedett. Idősebb bátyja, László kivégzését
rabként élte át. Bécsbe, majd Prágába
volt bezárva. V. László  halála után
1458. január 24-én a köznemesség ki-
rállyá választotta, de kormányzót állí-

tottak mellé nagybátyja, Szilágyi Mihály
személyében.

A nemesség engedelmes királyt akart,
aki könnyen befolyásolható, a pápa
„Isten emberét” látta benne, aki folytatja
a török elleni harcot. Mátyás azonban
hamar megmutatta, hogy egy erős,
központosított királyság létrehozása a
célja. Az ellenségeskedő főurakat le-
győzte, újjászervezte az adórendszert,
pénzügyi reformot hajtott végre, erős
zsoldos sereget állított fel, majd 1464-
ben a visszaszerzett Szent Koronával
megkoronáztatta magát.

A török elleni küzdelmet apjától örö-
költe, Nyugat-Európától nem kapott
segítséget, ezért Ștefan cel Mare és
Vlad Tepeș uralkodókkal kötött török-
ellenes szövetséget. Megszerezte a cash
királyi címet, meghódította Morvaor-
szágot, Sziléziát, elfoglalta Bécs várát.

Híres volt művészet-  és tudomány-
szeretetéről, várakat, kastélyokat épít-
tetett, könyvtára (Bibliotheca Corvi-
niana) máig híres maradt.

1476-ban a nápolyi király lányát, Be-
atrixot vette feleségül, gyermekük azon-
ban nem született. Élete utolsó éveiben
megpróbálta házasságon kívüli fia, Cor-
vin János számára biztosítani a trónt,
sikertelenül.

Nem volt még 50 éves sem, amikor
váratlanul meghalt Bécsben 1490. április
6-án. Székesfehérváron temették el.

Ráduly Csongor, 
történelem tanár

Tarts velünk! Verne Olvasóklub

Mátyás király emlékév - 2018
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Aktív sportolók munkáját ismerte el a Polgármesteri Hivatal

A Mezőpaniti Községi Napok al-
kalmával érdemoklevelet nyújtot-
tunk át, azoknak a sportolókat,
akik kiemelkedő eredményeket
értek el a sportéletben. Részt vet-
tek megyei, országos, vagy nem-
zetközi vetélkedőkön, versenye-
ken. A sportolók közül néhányan
megemlítésre kerülnek a Junior
Sport őszi számában is.

Dr. Kelemen Atilla
- országos bajnok úszó 
- országos bajnok kosárlabdázó 
- háromszoros országos bajnok né-

gyes fogathajtásban, ezért megkapta a
"Sport mestere " címet, ami a román
sportélet legkiemelkedőbb címe

- a Gróf Széchenyi István emlékérem
is a tulajdonában van, ami a legmaga-
sabb magyarországi lovas kitüntetés 

- legmagasabb Romániai lovas ki-
tüntetés 

- négyes fokozatú nemzetközi fo-
gathajtó bíró - több Világbajnokság és
Kontinentális verseny bírója 

Kelemen Melinda
- délmagyarországi területi bajnok 
- többszörös ezüst és bronzérmes

román bajnok díjlovaglásban
- többszörös román válogatott díj-

lovaglásban 
- hármas fokozatú fogathajtó nem-

zetközi bíró - több kontinentális verseny
bírója 

- országos díjlovas bíró 

Nagy Sándor - Mezőpanit
A Marosvásárhelyi Reménység csa-

patában kezdte pályafutását, majd a
Puskás Ferenc Labdarugó Akadémián
végezte a középiskolát, jelenleg a Váci
Futballklubnál játszik. 

Borbély Zsombor - Mezőpanit 
A Reménység csapatban kezdte, je-

lenleg Békéscsabán tanul, és a Békés-
csabai 1912 Előre Futballklub játékosa.

Farcádi Hunor - Mezőpanit
10 éves kora óta sakkozik. Jelenleg

az ISK Marosvásárhely játékosa. Idén

az országos vetélkedőn a 16 évesek
kategóriájában bekerült a legjobb 10
játékos közé.

Bodó Endre Zalán - Mezőpanit
11 éve birkózik, jelenleg az ISK Ma-

rosvásárhely sportolója. Kiemelkedő
eredményei közé tartozik az Országos
Bajnokságon és a Román Kupán elért
ezüstérmei.

Nagy Biró Ibolya - Mezőpanit
A jiu-jitsu sport űzője, 2 éve tagja a

Marosvásárhelyi Sakura Sportklubnak.
2017-ben részt vett a sérült szemé-
lyeknek szervezett Országos Parakarete
Bajnokságon, ahol több kategóriában
versenyzett. Arany, ezüst és bronz ér-
mekkel tért haza.
Borbély Melánia - Mezőpanit

Több éven át űzte a díjugratást, részt
vett a Román és a Balkán Kupán. Kie-
melekdő eredményekkel tért haza. Je-
lenleg sportlovasok edzésével foglal-
kozik Segesváron és Udvarfalván.
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Kovács Levente - Mezőpanit
- korosztályos bronzérmes a Román

Díjlovas bajnokságon
- országos bajnok segéd hajtó, Fo-

gathajtasban 
- bronzérmes fogathajtó, többszö-

rösen helyezett a Román Bajnokság-
ban

Zajzon Pál - Mezőpanit
2 éve asztaliteniszezik. Megye szinten

kiemelkedő eredményeket ért el, valamint
eljutott az Országos Bajnokságra is.

Szakács Jázmin - Csittszentiván
10 éves és 4,5 éves korától sport-

táncol a Dance Art Sportklubnál. Sok
versenyen vett már részt, országos
szinten is kitűnő eredményeket ért el.

Gálfi Csaba Zalán
- Csittszentiván

6 éve motorozik. Részt vett a Kelet-
Európai Bajnokságon és a Román Baj-
nokságon is, ahol második helyezést
ért el amatőr kategóriában. Expert ka-
tegóriában is versenyzik már, 17. lett
az Orăștien rendezett nemzetközi ver-
senyen.

Csalai Róbert - Csittszentiván
11 éves és 2 éve taekwondo-zik a

Jaguar Academy Sportklubnál. Számos
külföldi versenyen is részt vett. Pl.
Ausztriában, Németországban és Hor-
vátországban első díjat, Németország-
ban idén pedig második díjat nyert.

Sárosi Csilla - Csittszentiván
9 évet focizott a Marosvásárhelyi

ASA csapatnál. Két éve az ETO FC
Győr Klubnál játszik. A vásárhelyi csa-
pattal bajnokok és kupagyőztesek is
voltak, a győri csapattal már játszott
magyar kupa döntőt. A sportolás mellett
edzősködik, és büszkén mondhatja el,
hogy a tavaly országos bajnok lett a
csapata, amelyet ő készített fel.

Málnási József Attila 
- Mezőbergenye

20 éves kora ellenére már számos
versenyen vett részt. Öt éve aktívan
az országúti biciklizés és hegyi kerék-
pározás köti le mindennapjait. Tagja a
bukaresti Dinamo BikeXpert Racing
csapatának, és benne van a válogatott-
ban is. Részt vett már Csehországban
a világbajnokságon, Európa-bajnoksá-
gon, ahol 5. helyezést ért el, az ausztriai

maratonon 1. díjat, Görögországban a
Balkáni Bajnokságon 3. díjat kapott.

Málnási Szabolcs - Mezőbergenye 
15 éves futballista, aki 4 éves korában

kezdte a focizást a náznáni csapatban.
3 évet játszott az ASA Sportklubnál.
Jelenleg a Maros megyei Republican
Junior Csapatban játszik. Idén a Pákozdi
Labdarúgó Tornán első helyezettel tér-
tek haza.

„Előre Panitiak” Futballcsapat
2017-ben részt vett a Megyei Baj-

nokságon, ahol első helyezést ért el a
VI-os liga II. csoportjában, valamint
2. helyezést a VI-os liga Szuperkupáján.
Idén ismét megmérkőznek megyei szin-
ten a VI-os ligában.

Csittszentiváni „Horgászok”
Sportegyesület

A csittszentiváni futballcsapat már
a rendszerváltás utántól működik, azon-
ban 2012 óta ismert a Csittszentiváni
„Horgászok” Sportegyesülete néven.
A csapatnak 30 tagja van, akik a Megyei
Bajnokságokon is részt vesznek, ahol
1. és 2. helyezést értek el a VI. ligában,
valamint jelenleg jól teljesítenek a Ro-
mán Kupán is.

Fekete-fehér, vagy piros-fehér
mezekben, vidám arccal és lab-
dákkal a kezükben várták a
gyerekek Hajnal Gyula oktatót
kedd délután a focipályán.

2018 júniusa óta okleveles meste-
redző tart - hetente kétszer - interaktív
futballedzéseket a 2010, a 2011 és a
2012-ben született gyerekek számára
a mezőpaniti műfüves focipályán.

Az oktató szerint az edzések alatt
a mozgáskészségek elsajátítására és
a csapatmunkára fektetik elsősorban
a hangsúlyt. „Mozogjanak, szaladjanak,
tanulják meg a labdakezelést, tanulják
meg megrúgni a labdát, és aztán pasz-
szolni. Úgy kell beosszuk, hogy szó-
rakozás legyen az edzés.”

Jelenleg 25 gyerek jár, amelyből
24 fiú és egy lány. Sikó Nikolett és

Gergő édesanyja, Rozália elmondása
szerint a fiú gyereket vitték először
az edzésekre közösen a családdal. Ké-
sőbb a lányuknak is megtetszett a
program, azóta ő is rendszeresen jár
futballozni. Az édesanya azért tartja
fontosnak ezt a mozgásformát, mert
„a gyerekek egészséges fejlődéséhez
szükséges a rendszeres mozgás. A
foci edzésen megtanulnak fegyelme-
zetten csapatban dolgozni is.”

Menyhárt Vince 6 évesen, aktív
résztvevője az alkalmaknak. Elmon-
dása szerint azért jár az edzésekre,
hogy tanuljon meg focizni és, hogy
együtt legyen a barátaival.

Hajnal Gyula hozzátette, hogy még
kicsik a gyerekek, ezért az izmok erő-
sítése is része az edzéseknek. „Meg
vagyok elégedve a haladással, hozzá-

állással”-mondta.
Szívesen látják a gyerekeket az

község többi településeiről is. Jövőbeli
terveik közé tartozik a korosztályos
csapatok létrehozása, amelyet az eddigi
fejlődésekhez mérten jövő tavasszal
ki is alakíthatnak.

Lovász Boglárka

Focisuli gyerekeknek a műfüves focipályán
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Motoros élménynap a Mezőpaniti Községi Napokon

Augusztus 4-én sikerült a Pol-
gármesteri Hivatal és pár helyi
önkéntes fiatal segítségével
megszervezni az első motoros
élménynapot, ami több külön-
böző versenyszámból állt.

25 motoros mérte össze tudását és
tehetségét, közöttük voltak motocross
motorral ATV-vel, utcai motorokkal.
Nem csak felnőttek, hanem gyerekek
is megmérkőztek, a versenyzők között
volt két 5-6 éves gyerek is.

A motoros rendezvény egy köszön-
tővel kezdődött, amit a polgármester
úr nyitott meg, majd Mezőpanit utcáin
vonultak fel a község és a környékbeli
motorosok.

Ezt követően a focipályán kialakított
akadálypályán különböző kihívásokon
kellett részt vegyenek a versenyzők.

Az első kihívásban, 10 körön keresztül,
egy akadálypályán versenyeztek a
résztvevők. A győztesek a következők:
I. hely Siklódi Zalán, II. hely Varga
Zsolt, III. hely Biró Toth Szebaszti-
an.

A második kihívás egy ügyességi,
lassúsági versenyről szólt, ami abból
állt, hogy ki tud minél precízebben
egyensúlyozni a motorjával, úgy hogy
közben a lábát ne tegye le. Komoly
küzdelmeknek lehettünk szemtanúi.
Győztesek: I. hely Siklódi Zalán, II.
hely Gálfi Csaba Zalán, III. hely Varga
Norbert.

Harmadik számban a motorok hang-
erejét mértük, vagyis kinek hangosabb
a motorja. Győztesek: I. díj Szabó
Alex, II. díj Kiss Attila, III. díj  Dobos
Alex.

A negyedik versenyszámban egy
„Ki mit tud?” ügyességi bemutató
volt, ahol akrobatikus mutatványokkal
szórakoztatták a közönséget, amihez
hozzájárultak Maros megye legjobb
motorosai is.

A versenyszámok lejárta után a
győztesek díjazása következett, amit
pezsgőfürdővel ünnepeltek a győzte-
sek.

Egy sikeres, problémamentes ren-
dezvényen vagyunk túl, ahol a közsé-
günk lakói ízelítást kaphattak a mo-
torosok világából. Bízom benne, hogy
az elkövetkezendő években gyarapodni
fog a motorosok száma községünkben,
és évről-évre egyre nagyobb és szín-
vonalasabb rendezvényt fogunk közös
erővel létrehozni.

Gálfi Csaba Zalán
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Nyári gyerektáborok Harcón
Július közepén a Mezőpanit Köz-
séghez tartozó Harcón, interkul-
turális nyári tábort szerveztünk
harcói és székelykövesdi gyere-
kek számára. Az immár harma-
dik alkalommal megszervezett
tábor első hetén, július 9-13. kö-
zött az iskolás gyerekeket fogad-
tuk, az azt követő héten július 16-
20. között pedig az óvodásoké
volt a terep. A harcói óvoda ud-
vara idén is kitűnő választásnak
bizonyult a vetélkedők, kincske-
resés, szabadtéri játékok és kéz-
műves foglalkozások lebonyolítá-
sára.

A gyerekek szállítását  az iskolabusz
biztosította, melyet a Mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola és Mezőpanit
Polgármesteri Hivatala bocsátott ren-
delkezésünkre. A szabadtéri táboro-
záshoz szükséges kellékeket, asztalokat,
padokat és sátrakat az Önkormányzat
szolgáltatta, így védve voltunk az idő-
járás viszontagságaitól.

Az iskolásoknak szervezett tábor
célja vakációs kikapcsolódási és hasznos
időtöltési lehetőség nyújtása, akik rend-
szeresen részt vettek az iskolai évben
tartott készség és személyiségfejlesztési
foglalkozásokon. Ennek tükrében, az
idei táborba csak azok a gyerekek irat-
kozhattak be, akik becsületesen és rend-
szeresen jártak a foglalkozásokra és
jutalomként kapták ezt a lehetőséget.
A tábort megelőzően családlátogatást
szerveztünk, és személyesen kerestük
fel a szülőket és gyerekeket, hogy meg-
hívjuk őket az interkulturális táborba.

Ezen találkozások alkalmával a szülőkkel
beleegyezési nyilatkozatot töltöttünk
ki a gyerekek táboroztatási idejére.

A tábor minden nap reggel 9-kor
kezdődött és délben 13 órakor ért véget.
Az iskolabusz már 9 előtt összegyűjtötte
a kövesdi gyerekeket és a napi program
lejártával haza is szállította őket. Minden
nap érkezés után szabad játékkal kezd-
tünk, majd 11 órától kézműves foglal-
kozáson vettek részt a gyerekek, ezt
követte az ebéd délkor és a napot közös
játékkal zártuk.

Az első nap az ismerkedésről, tábori
szabályok felállításáról szólt, majd ezt
követték a mozgásos bemelegítő játékok.
A hétfői nap csúcspontja a tábori bögrék
megfestése volt. A kerámiafestékkel
készített bögréket a gyerekek hétvégén
hazavihették magukkal. Második nap
keraplasztból gyúrmáztak kitűzőket és
amíg azok megkeményedtek, gyöngyből
fűztek karkötőket és láncokat a gyere-
kek. Harmadik nap nemez kitűzők, kar-
kötők és virágok készültek. A negyedik
nap a kincskeresésről szólt, amikor
csapatokba szerveződtek a gyerekek
és a harcói óvoda udvarán felállított öt
versenyhelyszínen, különböző ügyességi
játékokon vettek részt, majd a végén
minden csapat meglelte a saját „kincsét”.
Ez a nap bizonyult a legnépszerűbbnek
a gyerekek megítélése alapján, nagyon
élvezték a csapatmunkát, ügyesen szét-
osztották egymás közt a szerepeket,
és minden feladatnál helytálltak. Az
utolsó napon a korábban elkészített
gyurma kitűzőket festették meg a gye-
rekek, majd az egész heti munkájukból
készített kiállításon tanulmányozhatták
egymás munkáit. Közös csoportképpel,
egy kis édességgel és jókedvvel búcsú-
zott az iskolás csapat, és már a jövő
évi nyári tábort emlegették. A tábor
ideje alatt meglátogatott a polgármester
és az iskolaigazgató is, aki édességgel
kedveskedett a táborozók körében és
boldogan vette tudomásul, hogy milyen

szép számban gyűltek össze a gyerekek.
Az iskolásoknak szervezett tábor alatt,
naponta 37 gyerek vett részt a foglal-
kozásokon.

A július 16-20. héten a harcói óvoda
udvarát az óvodások 26 fős csapata
vette birtokba. Az óvodás gyerekeket
is 9 órára vártuk, és egyből szabadjá-
tékkal fogadtuk őket A korukra való
tekintettel és korábbi tapasztalataink
alapján az óvodásokat 12-kor hazaen-
gedtük, mert látszott rajtuk, hogy a
sok közös élmény és játszás kifárasztotta
őket. Így az ebédidőt 11 órára terveztük,
hogy étkezés után is jusson idő a közös
játékra, és jó hangulatban köszönjünk
el minden nap a kicsiktől. Hasonlóan
az iskolás gyerekek programjához min-
den nap a főtevékenység alapja kéz-
műves foglalkozás volt, így az óvodások
is elkészítették hétfőn a tábori bögré-
jüket, kedden gyurmáztak és gyöngyöt
fűztek, szerdán színes gyapjúból so-
dortak karkötőt, labda kulcstartot gön-
gyöltek, az ügyesebbek és türelmesebbek
megpróbálkoztak a nemez virág elké-
szítésével, melyet aztán hajgumira varr-
tunk rá. A kedvezőtlen esős és hűvösebb
időjárás miatt az óvodásoknak tervezett
kincskeresős nap helyett beköltöztünk
az óvoda előterébe, és társasjátékos,
kézműves foglalkozást tartottunk. Az
utolsó napot a gyerekek munkáinak
kiállításával, közös játékkal és dinnye-
evéssel zártuk. Ezen a héten is meglá-
togatta az iskolaigazgató a gyerekeket
és édességgel ajándékozta meg őket.

A két hét lejárta után rövid tábori
kiértékelőt tartottunk a helyi önkén-
tesekkel, átbeszéltük a két hét élményeit
majd összeszedtük a tábori kellékeinket,
és elpakoltuk jövőre.

Bartha Zsuzsanna,
Projekt asszisztens
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Az „Előre panitiak” Sporte -
gyesület látogatása Gönyűn

2018 májusában tartalmas látoga-
tást tett a mezőpaniti focicsapat Gö-
nyűn, testvértelepülésünk meghívá-
sára. A négy napban, a hosszú utazá-
son túl edzésre, focira jutott bőven
idő, de gazdag kulturális kínálat is
várt bennünket. Köszönjük Major Gá-
bor polgármester úrnak és csapatának,
valamint a Gönyűi Sportegyesületnek
a szívélyes fogadtatást, ellátást, a sok
közös élményt!

Gönyűi Duna-nap 

A mezőpaniti Bazsarózsa Néptánc-
csoport, a Kádár Márton Általános
Iskola Muskátli Néptánccsoportja és
Bodó Előd polgármester képviselte
2018. június 30-án községünket a
Duna partján fekvő gönyűi ünnepsé-
gen. Az egész napot kitöltő szórakoz-
tató programok mellett, megemlékez-
tek a temetőben elhelyezett kopjafánál
és a római katolikus templomban a
Dunába veszett gönyűi lakosokról.

Köszönjük a lehetőséget, hogy bemu-
tathattuk a mezőpaniti táncrendet és
a szívélyes fogadtatást! 

Németkéren a Csittszentiváni
Gyöngyvirág Néptánccsoport

2018. június 13-án a Gyöngyvirág
Néptánccsoport ellátogatott a Német-
kéri Falunapokra.

Vasárnap a kulturális programon
belül lépett színpadra a néptánccso-
portunk, közösen a Bekecs Néptánc-

együttes pár tagjával. Az előadás na-
gyon nagy sikert aratott, ami arra
késztette a szervezőket, hogy 2020-
ra újra meghívjanak.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
Mezőpanit Önkormányzatának, aki
az utazás költségeiben támogatott
minket.

Nagy örömünkre szolgál hogy min-
den évben találkozhatunk a magyar-
országi testvéreinkkel. Ezt a hagyo-
mányt még sok esztendőn át szeret-
nénk ápolni.

Testvértelepülési látogatások

Bazsarózsa és Muskátli Néptánccsoport
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Gönyűi küldöttség a 
Mezőpaniti Községi Napokon

Bodó Előd polgármester úr meg-
hívására nagy örömmel látogattunk
el immár második alkalommal a Me-
zőpaniti Községi Napokra. Rögtön a
remek rendezvénysorozat első prog-
rampontjaként a minifoci bajnokságon
Gönyű képviseletében a paniti hivatal
csapatát erősítettük, az erős mezőny-
ben a tisztes helytállás volt a cél.
Utána már siettünk is a focipályára a
Kincsem c. film vetítésére. 

Szombaton emlékezetes kiránduláson
vettünk részt, Nagy Zsolti kíséretében,
a Gyilkos-tónál és a lenyűgöző Békás-
szorosnál. Visszafelé igyekeznünk kel-
lett, mert kezdődött a néptáncosok elő-
adása, és a világért sem hagytuk volna
ki előtte a templomtéren kiállított gyö-
nyörű új mezőgazdasági gépek megte-
kintését sem. Attól kezdve aztán már
magával ragadott bennünket az ese-
mények forgataga, sorra hallgattuk a
fellépőket, végiglátogattuk a sátrakat,
és mindenhol megálltunk néhány szót
váltani a rég nem látott barátokkal. 

Vasárnap hasonlóképpen folytatódott
minden, tapsolhattunk a tüneményes
néptáncos gyermekeknek, aztán újabb
koncertek következtek. Késő este még
közösen megcsodáltuk a tűzijátékot,
aztán egy nagy közös meglepetés-kör-
hintázás után vettünk búcsút egymás-
tól.

Köszönjük szépen ezúton is a ba-
rátságos fogadtatást és a szívélyes

vendéglátást, a remek programokat
és az újabb barátságokat! Nagyon jó
volt Mezőpaniton, reméljük, hama-
rosan találkozunk!

Major Gábor, 
Gönyű Község polgármestere

Ott-Szegő Henrietta képviselő
Major Judit

Ott Róbert

Gönyűi küldöttség a és helyi tanácsosok Mezőpaniti Községi Napokon

Gyöngyvirág
Néptánccsoport
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Új ügyfélfogadási program

Hírvivő 

Hírvivő
időszakosan megjelenő 

ingyenes ismertető újság

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

HÉTFŐ 7:30 – 15:30 7:30 – 10:30 | 11:00 – 15:30
KEDD 7:30 – 15:30 7:30 – 10:30 | 11:00 – 15:30
SZERDA 7:30 – 17:00 7:30 – 10:30 | 11:00 – 17:00
CSÜTÖRTÖK 7:30 – 15:30 7:30 – 10:30 | 11:00 – 15:30
PÉNTEK 7:30 – 14:00 7:30 – 10:30 | 11:00 – 14:00

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

Figyeljünk környezetünk tisztaságára. 
A tavasz beálltával takarítsuk ki sáncainkat!

FELHÍVÁS: 

Figyeljünk környezetünk tisztaságára. 
Folyamatosan takarítsuk ki sáncainkat 

és a kapuk előtti szakaszt!

Szabó Balázs 95 éves 
lakossal beszélgettünk

Mezőbergenye legidősebb embere
Szabó Balázs,  akivel arról beszélgettem,
hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Az
elmondása szerint, egyik fő tényező a
rendszeres életmód, vagyis  rendszeres
étkezés, pihenés, és a káros szenvedé-
lyektől (alkohol, cigaretta, fekete kávé)
való menekülés.

30 éven át a kereskedelemben dol-
gozott, sok évet üzletvezetőként. Most
is dolgozna, de már az ereje nem engedi.
Megjárta a fogságot, a frontot, és most
is aktív a korához képest. Nagyon sze-
rette, amit csinált, ha nem lenne ilyen
idős, mai napig e téren dolgozna. Az ő
mondása szerint a kereskedelem nagyon
szép és nagyon kellemes aktivitás, főleg
akkor, amikor ,,te okosabb vagy, mint
a vevő”.  Még most is, 95 évesen szeret
dolgozni, habár  már a munkához való
ereje napról-napra csökken. Nem tudja
megérteni , hogy 3 év  fogság és 1 év
front mellet, hogy lehet még mindig
ennyi ereje is. ,,Oda jutottam, hogy
meg merem mondani mindenkinek,
nem mindig a pénz boldogít, remélem
hogy már, ami hátra van, az nem sok.”
A mai napig aránylag korához képest
kisebb-nagyobb segítséggel, amit ve-
jének illetve unokájának köszönhet,
lábon van, és a napi tehendőket elvég-
zi.

Mezőbergenye református 
lelkészével beszélgettünk

Az idén lesz 22 éve, hogy Domahidi
Béla a mezőbergenyei református
egyház lelkésze. A Székelyföldről
származó lelkész nagyon megvan elé-
gedve a falu lakosaival, akik szintén
megvannak elégedve a lelkésszel. „Ter-
mészetes dolog, hogy nagyon nehéz
előre haladni sok akadály van, de, ha
a falu összetartó, minden akadályt át
lehet ugrani.”  

Ugyanakkor, beszélgetésünk alkal-
mával Domahidi Béla úr megemlítette
a presbitérium szorgalmas munkáját,

amit nagyon lelkiismeretesen végez-
nek.

Megtudtuk, hogy a családjuk fény-
pontja a négy tehetséges kislányuk,
akik ugyanabban az együttesben ze-
nélnek. Ha már a családról beszélek,
meg kell említsem a lelkész feleségét,
Emesét, aki szintén egy művészlé-
lek.

Az egyház évente több kirándulást
szervez mind a falu ifjúságával, mind
az idősebb lakosaival. A falu rendel-
kezik a temető mellett egy modern,
aránylag új cinteremmel is. 

Pethő Botond, 
Mezőbergenye  

Riportok Mezőbergenyéből


