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Az idei év, 2020, sokunk szá-
mára nehéz volt. A világjárvány 
sajnos nem csak sok beteggel 
járt, hanem családok elveszítet-
ték miatta szerettüket is. Elma-
radtak családi, baráti, közösségi 
események, találkozások. Emel-
lett a gazdasági visszaesés miatt 
községünk bevétele is megcsap-
pant, hiszen a nehéz időszakra 
való tekintettel felfüggesztettük 
a behajtásokat. 

De mégis, összeszorított fogakkal 
is, de az elkezdett munkát folytatni 
kellett. Számos fejlesztési projektet 
sikerült befejeznünk idén: megújult 
a bergenyei óvoda, befejeztük az el-
maradt javításokat a mezőpaniti is-
kolánál, kifestettük, és beindítottuk 
újra a kövesdi óvodát, harcón járdát 
építettünk, Bergenyében újabb köztéri 
csapot szereltünk, a községben számos 
hidat, vízelvezetőt kibetonoztunk, ki-
ástunk, bővítettük a kamerarendszert, 
utcákat köveztünk, stb. Emellett fo-
lyamatban vannak nagyobb projekt-
jeink: épül a bölcsőde, valamint a 
csittszentiváni iskola, megújul a három 
községi tulajdonban lévő kultúrotthon 
Csittszentivánon, Bergenyében és 
Harcón. Jövőre tehát folytatni fogjuk 
mindezeket, és további fejlesztési 
projekteken dolgozunk. 

A legfontosabb nagyprojektünk to-
vábbra is az ivóvízhálózat és a 
szennyvíz elvezető-csatornahálózát 
kiépítése marad. Sajnos sehonnan 
nem lehetett erre eddig pénzt lehívni, 
de mi elkészítettük a terveket. Bízunk 
benne, hogy a jövő évben találunk 
legalább részlegesen erre finanszíro-
zást, mert sajnos a saját költségveté-
sünkből ezt nem tudjuk megengedni 
(15 millió euró kell mindezekhez), és 
nagy szükség van legfőképpen a ve-
zetékes ivóvízre. 

Nehéz időkben csak összefogva tu-
dunk előrehaladni. Szeretném meg-
köszönni az önkénteseknek, egyhá -
zaknak, hogy a világjárvány idején 
mindenki, amivel tudta és tudja, segíti 
az időseket, nehézségben lévőket. Ez 
igazi erőt jelent. 

Sikerült felmutatnunk közösségünk 
erejét az önkormányzati választásokon 
is szeptemberben, amikor erős helyi 

tanácsot és erős megyei vezetést vá-
lasztottunk meg. A december eleji 
parlamenti választásokkor is erőt 
mutatott fel közösségünk. A jó ered-
ményekhez tehát helyi, megyei és or-
szágos szinten is hozzájárult a köz-
ségünk. Köszönöm minden választó-
polgárnak a támogatást, tanácsosok-
nak, önkénteseknek a munkát! Most 
újra nekifeszülünk a napi munkának, 
és Isten segedelmével tovább dolgo-
zunk Mezőpanit Község fejlesztésén!  

Az év végén, bízva abban, hogy 
2021 jobb esztendő lesz, szánjunk 
több időt a családjainkra, magunkra 
és az Úrral való kapcsolatunkra. Kí-
vánok mindenkinek áldott adventi 
időszakot, örömteli karácsonyt, és 
békés, reményteljes, személyi és kö-
zösségi sikerekben gazdag áldott új 
esztendőt! SDG! 

Bodó Előd Barna, 
Mezőpanit Község polgármestere

Nehéz  
időkben is  
összefogni
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Advent nem valahova, hanem va-
lakihez akar elvezetni. Az Érkező 
nem csak egy kis belső csendet, hanem 
igazi békességet, nem csak pillanatnyi 
megoldásokat, hanem üdvösséget kí-
nál. 

A János evangéliuma első részében 
Keresztelő János csodálatos bizony-
ságtételben mutatja be Krisztust a 
világnak, amelynek bűneit elvenni 
jött: Íme, az Isten Báránya. Nem köny-
nyű küldetés ebben az ordas világban 
áldozatra szánt bárányként élni. Ho-
gyan viszonyulnál testvéredhez, ba-
rátodhoz, aki készül érted önmagát 
feláldozni? És ha az Isten Fia teszi 
ezt?  El kell jutnod a felismerésig: én 
vagyok az az ember, te vagy, Uram, 
az a Megváltó. 

Ott van András, a Péter testvére, 
aki hallotta ezt, és követte őt. Miért 
indul el azonnal Jézus után? Mert 
megragadta őt az Úr személye, meny-
nyei szépsége, alázata és dicsősége, 
és - akár a szerelmeseknek - lángra 
lobbant a lelke iránta. Az örök szeretet 
vonzásába került, felébredt benne a 
hozzá tartozás elemi és eleve meglévő 
vágya. 

Így várod-e az Urat, így ismerted-
e meg őt? Vagy hideg a szíved? Ne-
hezedre esik még a legkisebb lépéseket 
is megtenni? Nem nyűgözött le Krisz-
tus tisztasága, önzetlensége, jósága? 

És tudsz hallgatni róla? Ha meg-
kérdik tőled, hogy mi van veled, ember, 
el tudod-e mondani: nem valami, ha-
nem valaki van velem, mert az Úré 
vagyok, ő pedig az enyém. Egy cso-

dálatos lelki közösség ez. Élek többé 
nem én, írja Pál apostol. Jelenléte 
betölt. Ennek áldása, békessége ki-
csordul belőlem. 

András találkozott testvérével, és 
ezt mondta: Megtaláltuk a Messiást. 
Egy boldog felkiáltás ez. Nagy, repeső, 
ujjongó öröm! Mintha azzal érkezne 
valaki egy lepratelepre: megtaláltam 
az orvost, aki meggyógyít mindnyá-
junkat. Vagy a túszoknak viszi valaki 
a hihetetlen, a szenzációs hírt: ráta-
láltam arra, aki kiszabadít ebből a 
nyomorúságból. 

Megtaláltuk az Isten Felkentjét. 
Nem kell félnünk a bűntől, haláltól. 
Vele új időszámítás kezdődik, új re-
ménység születik, új horizont nyílik. 
Advent gyökeresen másra nyitja rá 
szemünket, mint amit tapasztalata-
inkból ismerünk. Ha megtaláltuk a 
Messiást, akkor benne minden a mi-
énk… Nem tudunk nagyobbat elgon-
dolni annál, amit ő hoz: nagyobb bé-
kességet, megelégedettséget, remény-
séget. 

Odavitte András Pétert Jézushoz. 
Nemcsak beszélt neki róla, hanem 
hozzá vezette. András lett testvérének 
az adventi útja. Ez a mi feladatunk 
is. Lehet, hogy nehéz volt Pétert ki-
mozdítani megszokott felfogásából, 
életformájából: „hagyj békén, én in-
kább elmegyek halászni”. Nehéz az 
embereket Krisztus felé elindítani. 
Azt mondják: én elmegyek dolgozni, 
elmegyek tévézni, elmegyek szóra-
kozni. Mi lesz veled, ember, ha elmész 
Jézustól, a Messiástól? Mert, ha itt a 
Messiás, akkor semmit nem érdemes 
nélküle tenni. Semmit nem érdemes 
rajta kívül keresni. A teljességet kapod 
nála: kegyelmet, áldást, megváltást, 
üdvösséget. 

Vele, Benne és Általa legyen szép, 
erőt adó, a világjárvány kellős közepén 
is félelmeket elűző, élettel biztató, 
áldásokban gazdag adventünk! 

 
Domahidi Béla, 

református lelkipásztor,  
Mezőbergenye

Adventi  
gondolatok
„Ő, mihelyt találkozott testvérével, 
Simonnal, ezt mondta neki: Meg-
találtuk a Messiást – ami azt jelenti: 
Felkent. Odavitte Jézushoz.” (Jn 
1,41-42a)
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Helyhatósági választások 
2020. szemptember 27-
én zajlottak országszerte 
az helyhatósági válasz-
tások, ahol polgármes-
tert, megyei tanácselnö-
köt és tanácsosjelölteket 
választhattak az állam-
polgárok. 

Mezőpanit községben a 
4970 szavazásra jogosult 
személyből 2370 személy 
élt a szavazati jogával. Az 
eredmények alapján Bodó 
Előd Barna maradt  a község 
polgármestere az RMDSZ 
színeiben, valamint 14 
RMDSZ-es tanácsosjelölt 
jutott be a helyi tanácsba 
(Kovács Attila, Menyhárt 

Sándor-Levente, Gálfi Sán-
dor, Gálfi Imre-Balázs, Ke-
lemen Rozália-Melinda, 
Adorjáni Beáta, Bodó Ben-
jámin, Bartha Levente, Sza-
bó Emil-Imre, Máthé János, 
Fekete Levente, Nagy Ár-
pád, Sikó László, Farczádi 
Sándor), valamint egy ta-
nácsos a Szociáldemokrata 
Párttól (PSD) Iftenie Marcel 
személyében. 

Mezőpanit község állam-
polgárai 1997 szavazattal 
járultak hozzá a megyei 
szintű győzelemhez, amely-
nek élén Péter Ferenc foly-
tatja az elnöki munkát a 
következő 4 évben is.

Ünnepélyes keretek között 2020. 
október 23-án megalakult a helyi 
tanács, valamint hivatalosan letette 
az esküt Bodó Előd Barna polgár-
mester újabb 4 évre. Az gyűlést 
Nagy Zsigmond alprefektus nyitotta 
meg, majd az új tanács legidősebb és 
két legfiatalabb tagja vezette. A pol-
gármester beszédében elmondta, hogy 
intenzív 4 év évet hagytak maguk 
mögött, köszöni munkatársainak, a 
leköszönő tanácsosoknak és minden 
jóakarónak a támogatást, valamint 
az Úrnak, hogy erőt és bölcsességet 
adott. „Ígéretet rajtam számonkérni 
csak egyet tudnak, mert csak egy ígé-
retet tettem 4 évvel ezelőtt is és a 
mostani kampányban is: ez pedig az, 
hogy minden tőlem telhetőt megte-
szek, Isten segedelmével ennek a föld-
nek a jólétéért, ahova az Úr helyezett.” 
-tette hozzá. 

2020. november 4-én az újonnan 

megalakult tanács első gyűlésén sor 
került az alpolgármester megválasz-
tására. A 15 tagú testület Menyhárt 
Sándor Levente tanácsost jelölte az 
alpolgármesteri címre, akit szavazás 

alapján egyhangúan meg is válasz-
tottak. Gálfi Sándor 24 év alpolgár-
mesterség után megköszönte min-
denkinek az eddigi közös munkát, ő 
tanácsosként folytatja.

Megalakult  
az új helyi tanács
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Új igazgató  
a községi iskola élén

Ráduly Csongor Attilát kérdeztük, 
akit szeptember elsejétől neveztek 
ki az iskola élére igazgatóként. 

– Mióta dolgozik a tanügyben és 
milyen szakos tanárként? 

– Pályafutásomat 2002-ben kezd-
tem Búzásbesenyőben történelem-
földrajz szakos tanárként. 

 
– Milyen településeken tanított az 

elmúlt 18 évben? 
– Pályám első éveiben több oktatási 

intézményben is dolgoztam: Kelebe-
leszentiványon, a marosvásárhelyi 
Kémiai és Elektromaros Líceumokban. 
Fiatal tanárként többnyire történelmet 
tanítottam, így ez meghatározóvá vált 
számomra. 

 
– Mikor merült fel a gondolt, hogy 

elvállalja az igazgatói állást Mező-
panitban? 

– Az elmúlt tanév során merült fel 
az igazgatói állás betöltésének gon-
dolata. A javaslat elsősorban volt 
igazgatónktól, Deák János tanártól 
származott, aki úgy látta, hogy meg-
felelő személy lennék e feladatra. 
Megtisztelőnek éreztem, ezért úgy 
döntöttem, hogy elvállalom a kihí-
vást. 

– Milyen nehézségekbe ütközött az 
idei tanév kezdete óta? 

– Tisztában voltam azzal, hogy e 
feladat felelősséggel jár, kezdeti ne-

hézségeket jelent. Tudatában voltam 
annak is, hogy a világjárvány meg-
nehezíti a tanügyben dolgozók mun-
káját is. Azzal azonban kevésbé szá-
moltam - és szerintem többen gon-
doljuk ezt hasonlóképpen -, hogy a 
sürgősségi állapot ennyire hosszú 
időintervallumot jelent majd, hogy a 
gyors válaszreakció folyamatos ké-
szenlétet és jelenlétet követel. Talán 
azt nevezném nehézségnek, hogy az 
életterünk és ezzel együtt az okta-
tás-tanulás folyamat szinte teljesen 
áttelepült az online felületre, így ez-
által alárendelődött a technika felté-
teleinek. Tanárként és igazgatóként 
is számomra az a megterhelő kihívás, 
hogy összehangoljam az iskola mű-
ködéséhez szükséges humán és tech-
nikai faktorokat. 

 
– Milyen tervei, céljai vannak az 

iskola igazgatásával kapcsolatban? 
– Mostani céljaim kevésbé térnek 

el azoktól az elvektől, amelyeket pá-
lyakezdő pedagógusként fontosnak 
tartottam; a mai zűrzavaros világban 
is úgy gondolom, hogy minden külső 
akadály ellenére az oktatás legfon-
tosabb célja az, hogy olyan nemze-
déket, állampolgárokat neveljen, akik 
képesek saját életcéljaik beteljesíté-
sére, miközben a társadalom, a helyi 
közösség érdekét is szem előtt tart-
ják. 

– Hogyan látja a paniti közösséget, 
milyen értékeket képvisel? 

– Közel 20 év tanítási gyakorlat és 
a helyi közösségben eltöltött évek ta-
pasztalatai azonban újabb célkitűzé-
seket is megfogalmaztak bennem. 
Mezőpanit elődeit tisztelő faluközös-
ség; vallásuk, nemzetük és őseik iránti 
hűségük a helyi hagyományok meg-
élését, ápolását jelenti számomra. A 
hagyomány értéket jelent, örökséget, 
elődeink gondolkodásmódjának, élet-
vitelének megtartását és továbbadását 
foglalja magába. 

Bízom abban, hogy igazgatóként 
hozzájárulhatok Panit közösségi ér-
tékeinek megőrzéséhez azáltal, hogy 
helyet adok iskolánkban a népzene- 
és néptáncoktatásnak, kultúránk jeles 
napjainak megünneplésének. E vo-
natkozásban folytatni szeretném elő-
döm, Deák János munkáját, aki fele-
sége Deák Juliánna tanárnő segítsé-
gével nem csak arra törekedett, hogy 
intézményünkben színvonalas oktatás 
valósuljon meg, hanem arra is, hogy 
diákjaink felmutathassák a paniti kö-
zösség értékeit helyi, országos és 
nemzetközi versenyeken, rendezvé-
nyeken.   

Bicsak Boglárka

2020 őszén Deák János igazgató úr 43 éves tanári pályafutása végére 
érve vonult nyugdíjba, és adta át az igazgatói állást utódjának, Ráduly 
Csongor Attilának. A 43 évből 30-at Mezőpanitban töltött feleségével, 
Deák Juliánnával. Az igazgatói tisztség mellett felkarolták a népi ha-
gyományokat, és fontosnak tartották a helyi értékek ápolását, átadását 
a gyerekek számára. Számos alkalommal utaztak külföldre a mezőpaniti 
népviseletet, táncrendet magukkal víve, ezzel is a falu hírnevét öregbí-
tették.
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Üzenem haza…
Wass Albert verséből idéztem, mert 

bölcs és igaz figyelmeztetés és jóin-
dulat. Szeretném, ha  ugyanazzal a 
hűséggel és szeretettel tudnálak mind-
annyiótokat megszólítani, akárcsak a 
vers írója, s egyben emlékeitekben 
felidézni, mindazt, amit üzen. Én is 
üzenek nektek. Panitban is elfut a pa-
tak, de megmarad a kő. Jelen esetben 
egy különleges kőről elmélkedem. Ar-
ról a kőről, mely benne van a templom 
alapzatában, mint az állhatatosság, 
csiszolt egyszerűség és időtállás örök 
szimbóluma. Benne van abban a kőben 
Kovács Tibor tiszteletes úr hitvallása, 
hűsége és a falu népének szorgalma.  

Hozzátok szólok köszönettel, há-
laadással, hogy ím fel tudtátok építeni 
azt a gyönyörű templomot, mely min-
den alkalommal békét, igazságot hir-
det, megnyugtatja az elfáradt lelkeket, 
de hajlékot nyújt a vándornak is. 
Áldja meg a jó Isten mindnyájatokat 
érte, s adjon erőt utódaitoknak is, 
hogy benépesítsék, és megvédjék. 

Ugyanis a templomoknak is van 
történetük, üzenetük. Szent István 
10 település részére építtetett egy 
templomot, hogy a keresztyénséggel 
megőrizze népét. A templomokat sem 
kerülték el a történelem viharának 
villámlásai. Volt olyan templom is, 
mely összeomlott, és 18 ember halálát 

okozta, de a jó Isten áldása és kö-
nyörületessége újból talpra állította 
a falakat. 

A harangszónak is van üzenete. A 
távolban élő, amikor meghallja szü-
lőfalujának harangszavát, arcán könny 
gördül alá. A gondos háziasszony míg 
ebédet főz, férjét fehér inggel elküldi 
a vasárnapi istentiszteletre, hogy sze-
retteiért imádkozzon. Ha szaggatnak, 
tovafut a hír: meghalt valaki. Ha fél-
reverik a harangot a falu népe Istenhez 
fohászkodik, fél a vihar okozta ká-
roktól. Liszt Ferenc mindig kedvesére 
gondolt, mert templomban ismerked-
tek meg. Tisztelettel és büszkeséggel 
gondolhatunk mindannyian Hunyadi 
Jánosra is, aki rendeletben rögzítette 
a déli harangszó beiktatását a nán-
dorfehérvári diadal emlékére, amikor 
a magyarok megvédték Európát a ha-
talmas török seregtől. 

A paniti nép mindig hű meghallója 
volt papjainak és értelmiségeinek. 
Ezt bizonyítja Konrád Béla tanár úr 
halálakor tanúsított gyászkoszorú és 
tiszteletadás. Magam és családja ne-
vében köszönjük az áldozatot. Azt 
kívánom, hogy őrizze meg falum népe 
ezt a szép szokást. Tisztelje, és segítse 
azokat az értelmiségieket, akik tesz-
nek, tettek, vagy tenni fognak érettük 
a jövőben is. 

„A víz szalad, a kő marad  
csak a kő marad.”

Ezt tette Bodó Sándor tanár úr, 
aki veletek együtt fáradhatatlanul 
munkálkodott az új iskola felépíté-
sekor, ezt tette most a lelkész úr, aki 
lankadatlan hitével és lelkesedésével 
vezette, és irányította a templomépítés 
gondterhes munkálatait. 

Hogy mit hoz a jövő, senki nem 
sejtheti, de hisszük, hogy imáinkat 
égig sodorja a harangszó: „Uram 
segélj, és adj szeretetet!” . 

A közelgő ünnepek alkalmával kí-
vánok mindenkinek jó egészséget, bé-
kés boldog együttlétet családja és 
egyházi közösségekben. 

Bereczkiné Tőkés Ágnes, 
nyugalmazott tanár

Április folyamán példás összefo-
gást tanúsított Mezőpanit község 
lakossága az idősek védelme ér-
dekében. Több tucat varrónő, ön-
kéntesek, helyi tanácsosok, lelké-
szek, valamint a hivatal alkalma-
zottai révén közel 1200 idős, 65 
éven felüli személy kapott kézhez 
segítő, bátorító csomagot. 

A csomag tartalmazott egy pol-
gármesteri levelet, igei bátorítást az 
adott település lelkészétől, kijárási 
nyilatkozatokat, egy mosható, vasal-

ható maszkot és egyszer használható 
maszkot is. 

A felhívás közzététele után napi 
rendszerességgel jelentkeztek varrók, 
volt rá eset, hogy visszautasításra 
került sor, mivel elkészült az elegendő 
mennyiségű maszk. A varrónők, az 
otthoni, saját varrógépekkel, az ön-
kormányzat által biztosított anya-
gokból, 1700 maszkot készítettek el 
rekordidő alatt. A tenni akarás, a se-
gítés vágya tanárokat, diákokat egya-
ránt indított önkénteskedni, sőt olya-

nok is jelentkeztek, akik már átestek 
a két hetes otthoni elkülönítésen.  

 
Bicsak Boglárka

Példás megmozdulás Mezőpanit  
községben, maszkot varrtak az időseknek



- 6 -

Hírvivő 

Mezőpanit Község Önkormányza-
tának Helyi Tanácsa 13/2010. áp-
rilis 13-ai, valamint 51/2019. dec-
ember 18-ai határozatai alapján, 
2020. február 19-én Bodó Előd 
Barna polgármester, Konrád Béla 
nyugalmazott tanárt, Bartha Már-
ton vállalkozót és dr. Kelemen  
Atilla Béla László volt parlamenti 
képviselőt Mezőpanit Község Dísz-
polgáraivá avatta. 

Az Önkormányzat legnagyobb el-
ismerését három olyan községbeli la-
kos érdemelte ki, akik a közösség ér-
dekében kifejtett tevékenységeikkel, 
magatartásaikkal eredményesen elő-
segítették a település anyagi és szel-
lemi értékeinek gyarapítását, illetve 
a politikai, gazdasági, kulturális élet 
területén a település rangjának eme-
lése, hírnevének növelése érdekében 
jelentős tevékenységet fejtettek ki az 
elmúlt évtizedekben. 

dr. Kelemen Atilla, Bartha Márton 
és Konrád Béla nyugalmazott tanár 
szűk körben vehették át a köszönet 
és az elismerés jelképét. A kitünte-
tetteket Bartha Mihály, Gálfi Sándor 
és Bereczki Ágnes méltatta. A kö-
szönőbeszédeket Reményik Sándor 
megzenésített versei színezték, Zoltáni 
Attila kántor úr és Antal Andrea elő-
adásában. Az ünnepély állófogadással 
zárult. 

Ez év novemberében Konrád Béla, 
a község felavatott díszpolgára élet-
ének 92. évében elhunyt. Bereczki 
Ágnes volt román-magyar szakos ta-
nárnő eképpen méltatta az avató ün-
nepségen: „Példamutató egyéniség, 
aki egész életében fáradságot nem 
kímélve a faluközösség felemelkedé-
séért munkálkodott. A felvilágosodás 

jelmondta sugárzik egyéniségéből: 
Mint égő fáklya, mely setétben lángol, 
S magát megemésztve másoknak vi-
lágol. Meggyőződése volt, hogy művelt 
elme és tiszta lelkiismeret szükséges 
ahhoz, hogy tanítványai helyt tudjanak 
állni ebben a zűrzavaros világban, 
amikor a karrierizmus, a felkapasz-
kodás és képmutatás, az erkölcsi és 
etikai értékvesztés, valamint a pénz-
imádat lelkeket, kapcsolatokat fertőz 
meg, életeket olt ki. Ezen mentalitás 
ismeretében hivatástudatának szent-
ségével végezte nevelői munkáját. 
Volt sáros falvak tanítója, tanfelügyelő, 
kultúrigazgató, adminisztrátor, drá-
mapedagógus és eközben jó barát. 
Előbb tanítóképzőt, majd főiskolát 
végzett természetrajz-mezőgazdaság 
szakon. Állomáshelyei: a Temes me-
gyei Végvár, Hodos, az Arad megyei 
Németszentpéter, a Kolozs megyei 
Gyeke és Szászfenes, Nagysármás, 
Marosvásárhely, Marosszentkirály és 
1974-től Mezőpanit, ahol 25 évig ta-
nított. Népet, hazát, mosolygó gyer-
mekeket náladnál jobban senki sem 
szeretett – írta egyik tanítványa. Kol-
légái mondták: Könnyű Bélának, mert 
mindenhez ért! Konok és becsületes 
helytállása példamutató volt. Vállalta 

állomáshelyein, hogy színdarabokat 
tanít, ezeket más településeken is be-
mutatja, zenekarokat szerel fel, nép-
viseleti ruhákat készíttet, kirándulá-
sokat szervez, drámapedagógiai ta-
pasztalait másokkal is megosztja. Vál-
lalta, hogy az állattartás fortélyait is 
megtanítja tanítványainak. Kaszált, 
maltert kavart, tornazsákokat varrt, 
a példamutatás erejével mindent vál-
lalt. Összegyűjtötte és rendszerezte 
a faluban fellelhető növényeket, és 
kitömött állatok sokaságával ismer-
tette az állatvilág sokszínűségét. Ő 
állította össze a falumonográfiát, 
amelyre sok időt és energiát szentelt. 
Tanítványait saját gyermekeiként sze-
rette. Mindebben mellette állt példa-
mutató felesége, aki igazi társa volt. 
A jó sáfárkodás kizárta életükből a 
fukarkodást, anyagi támogatást nyúj-
tottak a Kallós Zoltán Alapítványnak, 
a dévai árvaháznak, a szentpéteri 
templomépítőknek. Köszönjük a Jó-
istennek, hogy közénk rendelte.” – 
hangzott a laudációban.  

Osztozva fájdalmukban, vigasztalást 
kívánunk a gyászoló családnak. Nyu-
godjon békében, kedves tanár úr! 

 
Bicsak Boglárka

Díszpolgárokat 
avattak  
Mezőpanitban
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A 115/2020-as sürgősségi kormány-
rendelet értelmében december folya-
mán 128 db étkezési kártyát osztottak 
ki a polgármesteri hivatal alkalma-
zottai azoknak a nyugdíjasoknak, akik 
75 éven felüliek, és a nyugdíjuk nem 
haladja meg a 800 lejt. A névre szóló 
kártyákat olyan helyeken lehet hasz-
nálni, ahol meleg ételt vásárolhatnak. 
Bátran kérjenek segítséget a fiatalabb 
családtagoktól a megfelelő étkezde 
megtalálásában, és a vásárlások le-
bonyolításában. 
Egyéb tudnivalók: 
• 1 évig havi 180 lejt utalnak a kártyákra 
• naponta maximum 40 lejt lehet elkölteni 
• a kátyákra feltöltött összeget csak 
bizonyos helyeket költhetik el 
• a kódokat beszkennelve megtalálják 
a legközelebbi meleg ételt forgalmazó 
helyiségeket

Levegősterilizáló-berendezés az orvosi rendelőben
Mezőpanit Község Önkormányzata 
a lakosság biztonsága érdekében 
eddig is minden tőle telhetőt meg-
tett. Több ízben egészségügyi fel-
szerelésekkel (maszk, védőruha, 
fertőtlenítő) segítette a községben 
működő három családorvosi ren-
delőt és az otthoni beteggondozói 
szolgálatot, fertőtlenítette a kö-
zösségi tereket, információs kam-
pánnyal segítette a lakosságot, sőt 
önkéntesek révén maszkokat is 
osztott az időseknek. 

Újabb segítségképpen, az egészsé-
günk megőrzése érdekében a legláto-
gatottabb központi orvosi rendelőbe 
a családorvosok kérésére egy légszűrő 
és sterilizáró berendezést vásárolt az 
Önkormányzat, amely akkor is mű-
ködhet, amikor emberek vannak a kö-
zelében. A berendezést a váróteremben 
helyeztük el, így a várakozó betegek 
számára steril légteret biztosítva. 

Nehéz idő ez mindannyiunk szá-
mára a világjárvány miatt. Vigyázzunk 
továbbra is egymásra és magunkra! 

Kormány általi maszkok és étkezési kártyák kerültek kiosztásra községünkben

A Mezőpaniti Kádár Márton Ál-
talános Iskolában, központi ok-
tatási intézményként a község 
minden falujából származó diákok 
tanulhatnak. Az épület 2014-ben 
egy nagyobb felújításon ment át, 
amikor kibővítették, szigetelték, nyí-
lászárókat cseréltek. 

Ezekből a munkálatokból kimaradt 
az iskola északi fala, melyet most 
sikerült rendbe tenni: ablakcsere, 
szigetelés, festés. 

Ugyanakkor az épület még nem 
rendelkezik tűzoltói működési enge-

déllyel, mert ezt nagyértékű ilyen irá-
nyú fejlesztésekhez kötik a hatóságok: 
tűzérzékelő rendszer, belső tűzcsap-
rendszer és külső tűzcsapok kiépítése. 
Ebből az elmúlt évekbe a kültéri tűz-
csapokat sikerült megoldani, és idén 
a helyi költségvetésből sikerült a tűz-
érzékelő és jelző rendszert is kiépíteni. 
Hátra van még a belső tűzcsap rend-
szer kiépítése, melyet jövő évben sze-
retnénk elvégezni. 

Célunk, hogy minden oktatási in-
tézményt felújítsunk községünkben 
a következő 4 évben.

Újabb fejlesztések a Kádár Márton Általános Iskolában

Szeptember folyamán több, mint 30 ezer védőmaszk érkezett községünkbe. A 78/2020-as sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében a szociális segélyben, a családi pótlékban részesülők, a fogyatékos személyek, 
valamint olyan kisnyugdíjasok kaptak maszkot, akiknek nem haladja meg a 704 lejt a nyugdíjuk összege. Így, 
összesen 613 személy számára osztották ki az arcvédőt a hivatal alkalmazottai.
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Október végén megérkeztek az ön-
kormányzat által vásárolt laptopok 
a Kádár Márton Általános Iskolába. 
A 29 laptop az Oktatásfejlesztés 
2020 programunk részeként vá-
sároltuk, kiegészítve a tavalyi évben 
vásárolt digitális oktatási eszközök 
tárházát. Ez a csomag elsősorban 
az oktatók munkáját segíti, az online 
oktatásban. Célunk az oktatás folya-
matos fejlesztése, színvonalának nö-
velése, jelen helyzetben pedig a közel 
600 gyerek oktatásának folyamatos 
biztosítása. 

Mezőpanit Község, a Versenyké-
pességi Operatív Program 2014-2020 
keretében, az Európai Uniótól 307.600 
lej értékben pályáz információs tech-
nológiai felszerelésekre a közeljövő-

ben. A tervezett 7 db. okostábla, a 21 
db. kivetítő és vászon, valamint a 85 
db. táblagép a község oktatást tenné 
hatékonyabbá nem csak a koronavírus 
idején. A cél az, hogy minden óvodás 
csoportba és iskolás osztályba ke-
rüljön legalább egy kivetítő, vagy 
okostábla. A Román Kormány részé-
ről, az „Iskola otthon” program ke-
retében már kapott a községi iskola 

60 tablettet, amelyeket bérbe adtak 
a gyerekeknek. Ám, ez nem elegendő, 
mivel 85 kérés érkezett be a szülők 
részéről újabb táblagépek igénylésére, 
amelyeket majd szintén olyan gyere-
keknek adunk kölcsön, akik szeré-
nyebb körülmények között élnek. 

 
Bodó Előd Barna,  

polgármester

Laptopokat vásároltunk az iskola részére

2019. május 6-án írtuk alá a böl-
csőde építésének a támogatási szer-
ződését. A közbeszerzések, terve-
zés, valamint a támogató iránti 
kötelezettségek eleget tételének 
eredményeként 2020. július 31-én 
aláírtuk a munkálatok kivitelezési 
szerződését a nyertes vállalkozó-
val. A támogatási érték a terv kö-
rülbelül 55%-a, a fennmaradó 45%-
ot a Helyi Tanács vállalta fel, jó 
részét hitelből. 

Sajnálatos módon  a munkatelep 
megnyitásához való előkészületek a 
vártnál többet tartottak, ezért október 
elején sikerült csak a tényleges mun -
káknak nekikezdeni, és reményeink 
szerint lesz lehetőség a felgyűlt késést 
csökkenteni. Az építkezési határidő 
2022 július, amikorra el kell készüljön 
az emeletes létesítmény: 4 csoport 
befogadására alkalmas termekkel, sa-
ját felszerelt konyhával, mosodával, 
különböző célszerű helyiségekkel el-
látva. Ez az épület fotovoltaikus nap-

elemekkel is rendelkezni fog, így a 
működéshez szükséges áram egy je-
lentős részét maga fogja megtermelni. 
A terv része egy saját játszótér az 
óvoda irányába. 

A rossz talajviszonyok miatt 2,65 
m-es mélységtől kellett kiindulni az 
alap ásásánál; ez több mint 2000 m3 
földet jelentett. Jelenleg egy 50 cm-
es tartólemezt vasaznak, ezt követi a 
falak megöntése majd az alap feltöl-
tése, és a végső alapréteg kialakítása.  

Épül a községi  
bölcsőde

Tisztelettel kérjük önöket, hogy 
amennyiben tehetik kerüljék az épít-
kezési területet, hiszen szűkös a hely, 
és a közlekedés emiatt sok esetben 
akadályozva van. Legyenek türelemmel 
és megértéssel az építkezés befejezé-
séig a zajok, a közlekedés, a fennaka-
dások tekintetében. Megértésüket, 
együttműködésüket köszönjük! 

 
Menyhárt Sándor, 

 alpolgármester
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Megújult  
a mezőbergenyei  
óvoda

Csittszentiváni  
iskola felújítása 

Csittszentivánon két nagyobb 
munkatelepen is zajlanak mun-
kálatok. Egyik a már említett kul-
túrotthon tatarozása, a másik pedig 
az iskola teljes felújítása. Az utóbbit, 
Uniós támogatásból (Regionális 
Operatív Program keretében - 
POR), valamint a község költség-
vetéséből erre a célra elkülönített 
összegből fedezik a munkálatokat. 
Az iskola épületében megújul a tel-
jes energetikai felújítás, ez által ki-
sebb lesz az energiafogyasztása az 
épületnek. Továbbá teljes tetőcse-
rére kerül sor, számítógépes háló-
zati rendszert alakítanak ki, megújul 
a fűtésrendszer. 

A munkálatok ideje alatt a gye-
rekek, amikor a járványügyi helyzet 
engedi, az iskola udvarán található 
másik épületben, az csittszentiváni 
orvosi rendelő melletti helyiségben, 
valamint a központi paniti iskolában 
tanulhatnak. 

Remélhetőleg a 2021-2022-es 
tanévet már a szentiváni gyerekek 
a felújított iskolaépületben kezd-
hetik.

A nyár végén felújításra került Me-
zőbergenye egyik legrégebbi épülete, 
amely ma az óvodának ad otthon. 

A szintén felújítás alatt álló csitt-
szentiváni iskola fűtésrendszerét fel-
használva a hivatal szakemberei kié-
pítették a központi fűtést a bergenyei 
épületben, újakra cserélték a régi nyí-
lászárókat, új világítást szereltek, to-

vábbá belső festést és külső vakolat-
javítást is végeztek. 

A 2020-2021-es tanévet már fel-
újított óvodaépületben kezdhették a 
pedagógusok és az óvodások.

Kutat ástak  
Székelykövesden 
 
A nyári időszakban Székelykö-
vesden a szárazság miatt a falu-
ban található közös kútból kiszá-
radt a víz. Ennek orvoslására a 
falu északi határába a buldoexka-
vátor segítségével egy új kutat hoz-
tak létre. Ez a kút az állatok itatá-
sára szolgál.

Mezőpanit Község, a Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Program (PNDR) ke-
retében, az Európai Uniótól, a köz-
séghez tartozó három kultúrotthon 
felújítására pályázott jelentős pénz-
összeget. Az idén nyáron Csittszenti-
vánon és Harcón el is kezdődtek a mun-
kálatok. A harcói kultúr munkálataiba 
beletartozik a teljes tetőcsere, a falak 
újravakolása, a nyílászárók kicserélése, 
új padlóburkolat lerakása, a központi 
fűtésrendszer beszerelése, valamint az 
új villanyhálózat bevezetése. 

Csittszentivánon már a belső mun-
kálatokat végzik. Itt hőszigeteléssel 
látták el a falakat, átalakították a 
belső teret, új padlózat, központi fű-
tésrendszer, valamint  légkondicionáló 
berendezés kerül beszerelésre, és 
megújul az külső és belső villanyhá-
lózat.  

Mezőbergenyében novemberben 
kezdék el a felújítási munkálatokat, 
ahol új  nyílászárókat tesznek, újra-

vakolják, és szigetelik a falakat, a tetőn 
végeznek javításokat, a beltérbe új 
padlózat és központifűtés kerül, vala-
mint új világítótesteket szerelnek. 

Mindhárom épület hangosítási be-
rendezéssel, új színpadfüggönnyel, 
színpadi fényekkel, új bútorzattal és 
videóprojektorral lesz felszerelve. 
Várhatóan 2021-ben, ha a világjárvány 
is megengedi, mindhárom kultúrott-
hon avatásra kerül.

Megújulnak a község  
tulajdonába tartozó  
kultúrotthonok
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A mezőpaniti óvoda 
vizesedési gondjai és 
várható orvoslása
A község legrégebbi középületét, 
a mezőpaniti óvodát 1868-ban 
kezdték el építeni. Ekkor két tan-
termet és egy tanári szobát hozott 
létre az egyház. Az iskola államo-
sításával 1909-ben felépült a mos-
tani óvoda többi tanterme is.  

Ennek a 100-150 éves épületnek a 
falai vízfelszívódással küzdenek, hi-
szen bőséges a talajvíz azon a terü-
leten, ahogy ezt a mostani bölcsőde 
építésekor is láthatjuk.  

Az óvoda falai rendszeresen vize-
sednek, nincs záróréteg az alap és a 
téglafal között, emiatt penészedik is. 
Ezért kiemelt figyelmet kap az épület. 
A Biodry technológiával szüntetjük 
meg a víz felszívódását. A külső va-
kolatot levertük, és 2-3 évig így is 
marad, amíg kiszáradnak a falak. 

A Biodry egy Svájcban kifejlesztett 
technológia, amelyet az elmúlt tíz 
évben világszerte több mint négyezer 
épületen használtak sikerrel. A tech-
nológiát több, mint két éve hozta be 
Romániába Varga-Pál-Petry Zsolt. 

A Biodry eszköz installálása egy 
épületben nem igényel semmilyen 
külső beavatkozást, ugyanis egy belső 
falra kell felfüggeszteni a kis esztétikus 
készüléket. A szereléskor a szakem-
berek fúrással mintát vesznek a falból, 
és egy speciális mérleggel megálla-
pítják a falban lévő konkrét nedves-
séget.  

A falak nedvesedése, a salétrom 
kicsapódása olyan súlyos probléma, 
amely Európa épületeinek jelentős 
részét érinti. Azon kívül, hogy lehull 
a vakolat, a fal penészes lesz, így nem 
lesz esztétikus, és még egészségügyi 
problémát is okoz. 

„A fejlesztés során rájöttek arra, 
hogy az elektromosság is hatással 
van a vízmolekulák emelkedésére és 
a falak nedvesedésre. Az altalaji vizek 

áramlása ugyanis energiát generál, 
amely hullámok formájában feljön a 
föld felszínére, és elektromos töltött-
séget ad a falaknak. Ezáltal a fal 
elkezdi felszívni a talajvizeket, ame-
lyek különböző sókat hoznak maguk-
kal, így károsítva az épületet. A Biodry 
eszköz úgy működik, mint egy an-
tenna, vagy, mint egy tükör, amely a 
földből jövő hullámokat visszatükrözi. 
Ha egy hullámmal szembeküldünk 
egy teljesen ellentétes, ugyanolyan 
erősségű hullámot, akkor annak ha-
tását lenullázzuk. A gép a hullám ér-
kezésével vissza is tükrözi az ellen-
tétjét, ezáltal pedig megszünteti a 
nedvesedés okát. Tehát a fal már nem 
lesz elektromosan töltött, így magától 
kiszárad.”-ismertette a technológiai 
eljárást Czirjék Anita, a cég irodave-
zetője. 

A készülék elektromos áram nélkül 
működik, nincs káros hatása az emberi 
szervezetre, és mivel nincs mozgó 
alkatrész benne, nem igényel kar-
bantartást. 

Örökre ott kell maradnia az épü-
letben, nem szabad leszerelni, mert 
akkor újból vizesedni kezd a fal.  

A mezőpaniti óvodában 2020 má-
jusában került felszerelésre a Biodry 
rendszer. Leginkább gyermekeink 
egészsége a fontos, nem csak az épület 
épsége. 

 
Bicsak Boglárka

Ivóvízellátás  
Mezőbergenyében 
 
A 2018-ban megépített víztartály 
továbbra is a közintézményeket 
látja el, valamint a lakosokat 2 
köztéri csap használatba helye-
zésével. Utóbbi köztéri csap a ber-
genyei helyi tanácsosok és önkén-
tesek önzetlen munkájával valósult 
meg, a polgármesteri hivatal anyagi 
támogatásával és a rácsatlakozási 
akna kialakításával. A klórozó rész-
leget jelenleg egy külsős, erre a 
feladatra alkalmas vállalkozás üze-
melteti meghatározott időre szóló 
megbízással. Sajnos meghibáso-
dással is szembesülnünk kellett, 
de ezek még garancia alatt vannak, 
úgyhogy a vállalkozó saját költségén 
végzi el a szükséges cseréket, mun-
kálatokat. 

 A megyei mesterterv keretén 
belül is felmérték az itt kiépült tá-
rozót és a jelenlegi rendszert, bízunk 
benne, hogy akár előnyt jelenthet 
majd a jövőbeni vízhálózat kiala-
kításakor.   

Menyhárt Sándor,  
alpolgármester
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Nagykorusítási  
ünnepély a  
községközpontban
Egy igen szép hagyományt folytatunk 
hosszú évek óta községünkben: min-
den évben nagykorúsítás keretében 
köszöntjük a 18 éveseket a felnőttek 
sorában. Ezt az eseményt is a községi 
napok keretében szoktuk megünnepelni, 
mivel idén ezt nem tehettük, ezért 
szeptember 16-án 70 olyan fiatalt hívott 
meg Bodó Előd Barna polgármester a 
Polgármesteri Hivatal udvarára, akik 
2020-ban töltötték, vagy töltik be a 
18. életévüket. 

Ez a kezdeményezés Bartha Mihály, 
volt polgármestertől származik. A nagy-
korúsítás jó alkalom a közösség nevében 
köszönteni egy emléklappal és egy szál 
virággal a fiatal felnőtteket. 

Isten áldása legyen a 18 éveseken, 
tanulmányaikon, terveiken és egész 
életükön! Legyenek hazájuk, szülő-
földük és nemzetük büszke tagjai!

Községbeli újszülöttek köszöntése
Öröm számunkra, hogy az elmúlt 1 
évben 65 gyerek született közsé-
günkben. Az eddigi 3 évben a községi 
napok keretében került sor az újszülöttek 
köszöntésére egy emléklap, és egy kis 
apróság kíséretében. Mivel az idén nyá-
ron nagy eseményt nem szervezhettünk, 
ezért szeptember 30-án került sor egy 

rövid ünnepségre. Bár mindenki nem 
tudott eljönni, mégis sok mosolygó gye-
rekarccal találkoztunk. 

Isten áldja meg a gyerekek életét, és 
adjon erőt szüleiknek, keresztszüleiknek, 
hogy a jóra tanítsák őket, hogy nemze-
tünk, közösségünk oszlopos tagjaivá 
válhassanak!
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A mezőpaniti lovaspályán felállított 
trianoni emlékszobrot 2020. június 
4-én avatták fel a Mezőpaniti Ha-
gyományőrző Huszárok, a falu kö-
zösségével együtt. Az alkotást Mi-
holcsa József szobrászművész készí-
tette, amely a magyar koronán álló, 
kitárt szárnyú turult ábrázolja. A 
szobrot a huszárezred a trianoni bé-
keszerződés aláírásának 100 éves év-
fordulója alkalmából készíttette, a 
magyar összetartozás jelképeként.  

Szobrot avattak  Mezőpaniti Hagyományőrző Huszárok

Ez év júliusában is, a tavalyihoz 
hasonlóan újra megszervezésre 
kerültek, a Mezőpanit Önkormány-
zata által támogatott lovastáborok, 
a Mezőpanitban kialakított lovas-
pályán. Nagy izgalomban és bizony-
talanságban szerveztük a tábort a ka-
rantén idején.Többször felmerült ben-
nünk a feleségemmel, hogy adjuk fel 
az álmainkat, de jöttek a biztató igék, 
és erőt adtak nekünk. 

Bevásároltunk egy kisebb patikának 
megfelelő gyógyszerkészletet, és ne-
kivágtunk a szervezésnek. 

Az első lovastábor július első hetébe 
szerveztük 30 gyerek részvételével. 
Ebben a táborban a gyerekeket a 
helybéli hagyományt őrző huszárok 

oktatták négy lóval, a lovas életre. 
Az első napokban megtanulták a lovak 
biztonságos kikötését, abrakolását, 
pucolását, helyes felszerszámolását. 
Ezt követően jöhetett a lovaglás. Sok 
gyerek számára nagy élmény volt az 
ügetésbe való jármód. 

A második tábor július közepére 
tevődött 35 gyerek részvételével. Eb-
ben a táborban a tanítást Pászka Lehel 
lovasíjász oktató végezte. Itt megta-
nultak a gyerekek egy másfajta lo-
vaglási formát, szőrén segédeszközök 
nélkül lovagoltak, lóhátról íjásztak, 
bepillantást nyertek, hogy hogyan is 
éltek harcoltak az őseink. Megtanulták 
Pászka Leheltől az eséstechnikákat, 
ami nagyon fontos egy baleset során. 

Az edzések között, a szabadidőben 
csapatépítő játékokat játszottak a 
gyerekek. Volt vízicsúszda, medencébe 
való fürdés, körhintázás, rodeózás, 
hegymászás, ráfos-szekér húzás, este 
tábortűz, énekek tanulása, mesehall-
gatás stb. 

Úgy érzem sokat tanultunk egy-
mástól, és nagy igény van egy ilyen 
fajta táborra a közösségben. Egy fel-
emelő élmény volt számunkra is, jó 
volt együtt lenni. 

Ez úton is meg szeretném köszönni 
a támogatóknak, hogy szebbé tették 
a gyerekeknek ezt a covidos évet. 
Hála legyen az Úrnak mindenért! 

Bodó Benjámin,  
szervező

Lovastáborok Mezőpanitban



Hírvivő 

- 13 -

Idén a nemzetközi gyermeknap 
alkalmával, tartották meg az első 
mérkőzést a felszegi futballpályán 
Mezőpanitban. A közmunkával ki-
alakított pálya a Borbély Öcsi nevet 
viseli. Ez a sportpálya támogatók 
és önkéntesek hozzájárulásával, a 
helyi közösség összefogásával készült 
Borbély Ernő (Öcsi) emlékére a csa-
ládja által felajánlott területen. A 
június 1-jei eseményen nem csak a 
támogatók, utcabeliek vettek részt, 
hanem a faluban élő, sportszerő gye-
rekek és fiatalok egy része is elláto-
gatott az átadó ünnepségre. A pálya 
mellett egy kisebb játszótér is ta-
lálható az épülő bölcsődének helyet 
adó tér elemeiből.

Sportpályát avattak a panitiak

Új mezőpaniti egyesületek alakultak
2020-ban három új egyesület ala-
kult Mezőpanitban. A PANTER, va-
gyis Mezőpaniti Termelői Egyesület, 
és a FIMESZ a Fiatalok Mezőpani-
tért Szervezet, valamint a Mező-
paniti Fejlesztési Egyesület. 

A termelői egyesület elnöke Sikó 
László. A társulást jelenleg 6 tagból 
áll. „Célunk a helyi termelőket képvi-
selni, segíteni a mindennapokban szóval 
és cselekedettel. Néhányan, gazdákként 
egyeztettünk, és úgy döntöttünk, hogy 
szükség van egy ilyen jellegű egyesületre. 
Így jobban tudunk érvényesülni az ér-
tékesítésben, az alapanyagok beszer-
zésében, nagyobb eséllyel nyerhetünk 
pályázatokat. Bátorítjuk a termelői kö-
zösséget, hogy bizalommal forduljanak 
hozzánk.” - nyilatkozta Deák Gergely, 
az egyesület tagja. 

A Fiatalok Mezőpanitért Szervezet 
elnöke, Barabási Ernesztina mutatta 
be az egyesület céljait: „Mezőpanit 
fejlődik. Ebben a közösségépítő mun-
kában mi fiatalok is szeretnénk kivenni 
a részünket. A saját véleményünk és 
munkánk által szeretnénk formálni a 
közösséget. Egy olyan ifjúsági szervezet 

létrehozása volt a cél, ami ennek a 
korcsoportnak az érdekeit képviseli. 
Rövidtávú célként kitűztük magunk 
elé, hogy összekovácsoljunk egy aktív 
réteget, aki a tenni akarás pártján áll 
egy fejlődő közösség érdekében. Hosz-
szútávú célként pedig kitűztük, hogy 
olyan fiatalokat képezzünk ki, akik ér-
dekeltek a közéleti tevékenységekben, 
illetve beleszólnának a döntéshozatali 
kérdésekbe. Különböző rendezvénye-
ket, eseményeket, versenyeket szer-
vezne az egyesület, amelyeknek az el-
sődleges célja, hogy a szervezeten 
belüli emberek által beinduljon a kö-
zösségépítés szórakoztató, de ugyan-
akkor hasznos formája. Ha elképze-
lésünk megvalósul, egy színesebb és 
aktívabb közösség jöhetne létre.” 

A Mezőpaniti Fejlesztési Egyesület 
különösen a romániai magyar kisebbség 

érdekeit képviseli. Az öt alapító tag 
közül Borbély Zsolt Jenő tölti be az 
elnöki tisztséget. Az projektek és prog-
ramok révén kíván az egyesület hoz-
zájárulni kisebbséghez kapcsolódó jo-
gok előmozdításához és tiszteletben 
tartásához, folyamatosan partnerséget 
fejlesztve az állami intézmények és a 
társadalom között. 

 
Bicsak Boglárka
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Már több, mint két évtizede, hogy 
az ötletből valóság lett, és Mező-
panitban beindult az első képző-
művészeti alkotótábor, Pitó Antal 
tiszteletes, Ruja Rózália tanárnő 
és Molnár Dénes képzőművész ál-
dozatos munkájának köszönhetően. 
Ez akkor még szenzációszámba ment, 
ugyanis a Székely-Mezőségen ez volt 
az első ilyen jellegű rendezvény. Ennek 
sikerét látva és ennek példájára a kö-
vetkező években sora indultak az al-
kotótáborok a környező településeken. 
Ma ezek alkotják közösen a Maros 
Mezőségi Művésztelepet. 

Tizenegy sikeres tábor után követ-
kezett egy kényszerszünet, de 2017-
től újraindult az alkotói munka Me-
zőpanitban. Ez köszönhető a kissé 
megváltozott szervezői csapatnak, a 
Monográfia Alapítványnak és főleg 
az anyagi hátteret biztosító Mezőpaniti 
Polgármesteri Hivatalnak és a Mező-
paniti Református Egyházközségnek. 
Itt kell elmondanunk, hogy további 

anyagi támogatást kaptunk pályázati 
úton a Bethlen Gábor Alaptól és a 
Communitas Alapítványtól.  

Az idei év különleges helyzetét is-
merve, bizonyos fenntartásokkal fog-
tunk neki a XV. alkotótábor szerve-
zésének. Végül az augusztus 30-án 
kezdődő alkotótáborba 14 erdélyi al-
kotó kapott meghívást: Kolozsvárról 
Felházi Lenke, Farkas Melinda, Forró 
Ágnes, Aranyosgyéresről Nagy An-
namária, Erdőcsinádról Molnár D. 
Dénes, Marosvásárhelyről Czirjék La-
jos, Gergely Erika, Molnár Krisztina, 
Nagy Dalma, Csíkszeredából Orbán 
Endre, Zsigmond Márton, Mezőpa-
nitból Balogh Ida, Borbély Attila, Mol-

nár Károly.  
Az előző évekhez hasonlóan a tábor 

központja a református egyház Gyü-
lekezeti terme volt. Itt a földszinti 
nagy teremben folyt az alkotói munka, 
de naponta kijártunk terepre vázla-
tozni, témát keresni, vagy egyszerűen 
a helyszínen készült el a munka. Be-
jártuk Mezőpanit utcáit, külső tereit, 
ellátogattunk Harcóra, Kövesdre. Ke-
restük a táj természetes szépségeit, 
jellegzeteségeit, a helyi néprajzi ér-
tékeket és mindent,  aminek hatására 
beindul az alkotói fantázia. Mindezek 
valamilyen módon megjelentek az al-
kotók vásznain, sajátos egyéni stílus-
ban. Újra értékes alkotások születtek, 
amiből táborzáráskor ízelítőül egy ki-
állítást szerveztünk. Ez  szeptember 
6-án volt látható a Kádár Márton Ál-
talános Iskola belső udvarán. A déli 
istentisztelet után elhangzott egy rövid 
ismertető a két táborszervező, Molnár 
D. Dénes és Czirjék Lajos részéről, 
és utána a résztvevő művészek em-
léklapokat vehettek át. Mindannyi-
uknak köszönjük az értékteremtő 
munkájukat, és köszönetet mondunk 
a Mezőpanit Polgármesteri Hivatalá-
nak, a Református Egyházközségnek 
és a fentebb említett alapítványoknak 
az anyagi támogatásért és minden se-
gítő léleknek, aki valamilyen módon 
hozzájárult a tábor működéséhez. 

Czirjék Lajos,  
táborvezető

Idén is megszervezésre került   
a XV. Mezőpaniti Molnár  
Dénes Alotótábor Mezőpanitban
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A Csittszentiváni Kulturális Egye-
sület jóvoltából a Mezőpaniti Pol-
gármesteri Hivatal és Bethlen Gá-
bor Alapítvány közreműködésével 
2020. október 10-én sikerült meg-
rendezni a III. Gyöngykoszrú Ta-
lálkozót, Csittszentivánon.  

Az idei találkozót Seres László sza-
vaival indítottuk: 

„Légy erős, ha tép az orkán, 
légy erős, ha ver a jég. 
Ha más gyenge, csak botorkál, 
te akkor is erős légy!”  
Ebben az évben a mi anyanyelvünk 

szegényesebb lett. Igen, hisz elvá-
laszthatatlanul hozzátartozik a nép-
tánc, a népdal, a népzene, ezek is 
mind-mind az emberi lélek, érzés és 
formavilág kifejezésmódjai és esz-

közei.  
Ez az év más, mint a többi. Ebben 

az évben nem járhattunk szabadon, 
kedvünk szerint kulturális esemé-
nyekre, előadásokra, táncházakba, 
tánctáborokba; nem járhattunk a 
megszokott napokon néptáncokta-
tásra. Az idei gyöngykoszorún a szín-
padra vittük, azt ami szívünkből szól, 
mert öröm számunkra őseink kincseit 
ápolni, éltetni. 

A III. Gyöngykoszorú Találkozót a 
kultúrotthon mellett felállított, sza-
badtéri színpadon tartottuk. Az idén, 
a koronavírus járvány hozta szabályokat 
betartva öt csoport tisztelt meg jelen-
létével. A rendezvényünkre érkezőket 
dokumentáltuk nevük és hőmérsékletük 
alapján, emellett felhívtuk minden 

résztvevő figyelmét, hogy a védőmaszk 
használata kötelező, csak a színpadi 
fellépéskor tehettek kivételt. A közönség 
1,5 méterre elhelyezett székeken néz-
hette a műsort, az álló személyeknek 
is tartaniuk kellett a távolságot. Örül-
tünk, hogy kicsit együtt lehettünk, 
ezért hálánk jeléül kis ajándékot adtunk 
át a csapatok részére. 

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik hozzájárultak e 
rendezvény megszervezéséhez, kie-
melnénk a szülőket, helyi lakosokat, 
támogatókat. Jövőre ismét számítunk 
segítségükre, remélhetőleg nyugodtabb 
körülmények között! 

 
Puskás Árpád Attila, 

az egyesület elnöke

III. Csittszentiváni  
Gyöngykoszorú  
Találkozó
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Gálfi Csaba Zalán a 28 éves csitt-
szentiváni fiatal az MX2 amatőr 
kategóriában országos bajnoki 
címet szerzett a 2020-ban meg-
rendezett motocross bajnoksá-
gon. 4 éve vesz részt az országos 
bajnokságokon, idén a Steaua Bu-
karest színeiben versenyzett. Az 
országos bajnokság több futamból 
állt, amelynek végső eredménye az 
Ilfov megyei Ciolpani község pá-
lyáján dőlt el. 

Zalán 15 éve motorozik, Magyar-

országon és Romániában is több 
oktatáson vett részt, ám az önszor-
galma is segítette eredményei el-
érésében. Fontos a folyamatos ed-
zés, a téli időszakban a test felké-
szítése a motoron való tartózko-
dásra, jó idő esetén pedig minél 
több üzemóra eltöltése a motocross 
pályákon. Hobbi szinten gyorsmo-
torozik is, azonban ebben a kate-
góriában nem indult még hivatalos 
versenyen. 

Bicsak Boglárka

Csittszentiváni  
fiatal az országos  
motocross  
bajnokság  
győztese
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Idén ötödik alkalommal szervezte 
meg a Kincsásó Egyesület a  
Székely-Mezőségi Népzene és 
Néptánctábort szeptember 11-13. 
között.  Sajnos a járványügyi kor-
látozások arra kényszerítettek, hogy 
csökkentsük a résztvevők számát, 
így csak három településről hívtunk 
meg táncosokat: Gyergyócsomafalva, 
Bálványosváralja és Marosludas.  A 

táborban mezőpaniti táncokat okta-
tott Kásler Magda és Farkas Sándor 
Csaba. A napi két alkalommal zajló 
táncoktatást népdaltanulás követte. 
A helyi népdalokból kaptak ízelítőt 
a résztvevők. 

Esténként táncházban vehettek 
részt az érdeklődők. A táncokat Bar-
tis Zoltán és zenekara kísérte. 

A tábor varázsát fokozta az új 

helyszín, mivel idén a járvány miatt 
a falu határában ropták a táncot a 
táborozók. Ugyanitt történt az el-
szállásolásuk is sátrakban.  

Bár idén táborunk visszafogottabb 
volt, a családias hangulat, a természet 
közelsége mégis sikeressé, egyedivé, 
felejthetetlenné tette azt. 

 
Gálfi Gizella

V. Székely-Mezőségi Népzene és Néptánctábor Mezőbergenyében

Akadályverseny  
Csittszentiván  

határában

2020. szeptember 20-án került 
megrendezésre a CSIFE Challenge 
akadályverseny Csittszentivánon 
a Csittszentiván Fejlesztési Egye-
sület szervezésében.  A bejelent-
kezésnél négy kategória közül vá-
laszthattak szabadon a versenyzők. 
Volt amatőr, profi, gyerek és veterán 
besorolás, valamint a nemek szerint 
felosztás is megtörtént. 

Tíz akadály volt felállítva a 7 km-
es pályán, amelyek között szerepelt 
gumiabroncs hordozás, homokkal 
teli veder cipelése, kerítés átugrás, 
háló alatt mászás, farönk cipelés. A 

tavalyi versenyt bővítve, idén egy 
újabb akadállyal szembesültek a ver-
senyzők, ahol  30 m széles távon 
egy kötél segítségével át kellett siklani 
egy tó felett. 

A versenyre 100 résztvevő nevezett 
be, a kategóriánkénti legjobbak dí-
jazásban részesültek, valamint a nap 
végén összes versenyző ajándékcso-
magban részesült. Az akadályverseny 
a Bethlen Gábor Alapítvány által tá-
mogatott pénzösszegből és helyi vál-
lalkozók támogatásával jött létre.  

 
 Gálfi Csaba Zalán
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Alkotótábor  
Mezőbergenyében

2020. október 18-24. között a Kin-
csásó Egyesület megszervezte a 
XVII. Mezőbergenyei Alkotótábort. 
A járványügyi korlátozások miatt a 
külföldről bejelentkezett alkotók saj-
nos nem tudtak fizikailag megjelenni, 
de megtiszteltek azzal, hogy online 
vettek részt az alkotásban, ezzel is 
hangsúlyozva táborunk fontosságát.  

A táborban, a Mezőbergenyei Di-
akónia Központban három művész 
alkotott: Bányai Szabados Katalin 
Nagyváradról, Baricz Rozália Maros-
vásárhelyről és Ila Ildikó Jobbágy-
telkéről. Online táborozóink: B. Tóth 
Éva és Gebora István Verőcéről, Oláh 
Ildikó Debrecenből, Ősz Zoltán Rá-
bacsanakról, Holczhauser Zsuzsanna 
Ráckevéről, Czeglédiné Vitárius Ágnes 
Kisgyőrből, Szottfried Zsófia Vácról, 
Bíró Ernő Kecskemétről, Almási Zsu-
zsanna Kecskemétről, Kelemen Attila 
Marosszentkirályról, Varga Anikó 
Kistelekről, Kiss István Kalocsáról, 
Kiss Farkas Éva Kalocsáról, T. Szabó 
Magdolna Budapestről, Kovács Ildikó 
Székelyudvarhelyről.  

Az tagok fázis képeik, munkájuk, 
technikájuk, alkotásaik bemutatásával 
tették érdekessé, élvezhetővé az erre 
az alkalomra készített közösségi oldal 
működését. Az online bejelentkezé-
seket, pedig többen az alkotómunkáról 
készült videoklipekkel színesítették. 
A tábor eredményességét mutatja a 
sok, pontosan 20 felajánlott alkotás 
a Kincsásó Egyesület részére. A tábor 
egy szűk körű kiállítással végződött 
a Diakónia Központban. 

Reméljük 2021-ben már szemé-
lyesen is kezet foghatunk a fent em-
lített alkotókkal. Az alkotások egy 
része megtekinthető a Kincsásó Egye-
sület  Facebook oldalán. 

 
Gálfi Gizella
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Csokonai Vitéz Mihály-díjban részesült a Kincsásó Egyesület

A Kincsásó Egyesületet az a meg-
tiszteltetés érte, hogy meghívást ka-
pott az állami kitüntetések ünne-
pélyes átadására, melyet Budapesten 
a Pesti Vigadóban tartottak 2020. 
augusztus 19-én. Ezen az ünnepségen 
az egyesület küldöttsége a Csokonai 
Vitéz Mihály-díjat vehette át. Ezt a díjat 
az egyesületünk a hagyományőrzés te-
rületén végzett elismeréseként kapta. 
A díjat Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár és Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő adta át. Bár szerettük 
volna, ha az egyesületünk mind a 10 
alapító tagja részt vehetett volna az ün-
nepségen, a járványügyi korlátozások 
ezt csak két személy számára tették le-
hetővé. Így a díjat Gálfi Gizella vette át 
férje, Gálfi József Attila kíséretében. 
Két közösség kapta meg idén ezt a díjat.  

Fontosnak tartottuk, hogy erre az 
ünnepi alkalomra felöltsük azt a vise-
letet, amely számunkra a legkedvesebb: 
a mezőbergenyei viseletet. Így lélekben 
velünk volt a teljes mezőbergenyei kö-
zösség, azok a szívvel lélekkel önkén-
tesen, önzetlenül tevékenykedő em-
berek, akik nélkül az a sok tevékenység 
nem valósulhatna meg. Felemelő érzés 
volt falunkat, közösségünket képviselni 
egy ilyen rangos, színvonalas ünnep-
ségen. 

Fekete Péter kultúráért felelős állam-
titkár a következő szavakkal gratulált 
az állami elismeréshez: „Kérem, engedjék 
meg, hogy gratuláljak a rangos elisme-
réshez, a Csokonai Vitéz Mihály-díjhoz, 
amelyben a Kincsásó Egyesület állam-
alapító Szent István királyunk ünnepe 
alkalmából részesült. 

Nemzeti kulturális örökségünk meg-
őrzésének és gyarapításának rendkívül 
fontos mérföldköve az Önök alkotó 
munkássága - hiszen teremtő tevékeny-
sége a bizonyosság arra nézve, hogy 
érdemes és szükséges az Istentől kapott 
tehetséget, a tudást, az erőt és a lelke-
sedést olyan célokhoz hozzárendelni, 
amelyekben őszintén hinni tudunk. E 
hit és kitartás segít mindazon értékeket 
megóvni, és továbbadni, amelyek közös 
szellemi és tárgyi kincseinkben jelennek 
meg.  

Vallom, hogy az elismerés egyben a 
példamutatás felelősségével is jár. A 
jövő nemzedékei számára büszkén mu-
tatható fel az Önök áldozatos, értékte-
remtő munkássága - amely most elis-
merésre méltónak találtatott.” 

Gálfi Gizella
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Elektromos és elektronikai 
hulladékgyűjtési akció

Mezőpanit Polgármesteri Hiva-
tala az Ormatin Mur június fo-
lyamán Hulladék nélkül egy tisz-
tább községért! szlogennel szer-
vezett hulladékbegyűjtő céggel 
közösen elek tromos és elektro-
nikai hulladékgyűjtést a község-
ben. 

Használaton kívüli elektromos és 
elektronikai eszközeivel a lakosok is 
hozzájárulhattak közösségi tereink 
szebbé tételéhez, mivel a hulladék 
ellenébe, a cég által felajánlott pénz-
összeget községünk területén található 
zöldövezetek fejlesztésére használjuk 
fel!  

A két nap alatt 6260 kg hulladé-
kot szállított el a cég községünkből, 
amelyért csérébe 1900 lejt szol-
gáltattak. 

Fontos azt is tudnunk, hogy a 
2019-es évben Mezőpanit község-
ben 1100 tonna háztartási hulla-
dékot szállított el a Sylevy Salub-
riserv hulladékgyűjtő cég. Ez a 
mennyiség 1%-kal kevesebb a 2018-
ban termelt mennyiségnél, bár ez 
is számottevő adag. Lehetősége-
inkhez mérten élelmiszerhulladé-
kainkat komposztáljuk, gyűjtsünk 
szelektíven, ezzel is védve környe-
zetünket, Földünket!  

Bicsak Boglárka

A mezőpaniti önkormányzat sike-
res pályázatainak egyike az Okta-
tási és sportolási célra kialakított 
multifunkcionális épület megépí-
tésére lekért pénzösszeg. Az épület 
Mezőpanitban a műfüves futballpálya 
mellett épül majd az elkövetkezendő 
években. 

Az uniós támogatásból finanszíro-
zott épület tartalmazni fog egy fel-
szerelt sporttermet, oktatási helyi-
ségeket és egy műszaki műhelyt. 

A pályázat az összes szűrőn sikere-
sen átjutott, és a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges iratokat a 
polgármesteri hivatal elküldte Gyula-
fehérvárra. A járványügyre tekintettel, 
az aláírás pontos időpontját még nem 
ismerjük, de reményeink szerint, 2021-
ben sikerül a tervezést és engedélyez-
tetést megvalósítani, hogy 2022-ben 
a beruházás megvalósuljon.  

 Györi Kinga,  
projektfelelős

Oktatási és  
sportolási célra  
kialakított  
multifunkcionális  
helyiség épül  
Mezőpanitban
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Új köntösben a mezőpaniti postahelyiség
2020 tavaszán megújult a községi 
központi posta irodahelyisége 
Mezőpanitban. A saját forrásból 
kivitelezett munkálatokat községi 
szakemberek mellett a polgármesteri 
hivatal alkalmazottai végezték. Ebben 
a helyiségben hosszú évek óta nem 
volt szinte semmilyen javítási mun-
kálat. Ezúttal megtörtént a nyílá-
szárók, a padló cseréje, bevezették 
a vizet, ez által egy fürdőhelyiséget 
is ki tudtak alakítani. Új villanyve-
zetékeket húztak, és kialakítottak 
egy levéltár részleget is. Az új bú-
torok mellé egy nyomtató is került 
a helyiségbe.  

Fontos, hogy azok az emberek, 
akik a közösségért dolgoznak, és 
maga a közösség is rendezett kö-
rülményeket találjanak.

Új falutáblák  
a községben

A 2020-as év egyik kisebb fejlesz-
tési pontja a hiányzó vagy rossz 
minőségű falutáblák kihelyezése/le-
cserélése volt. Emelett a község 
határait is szerettük volna láthatóvá 
tenni, ide kétnyelvű üdvözlő táblák, 
vagy elköszönő község határt jelző 
táblák kerültek. 

A terv része volt a falutáblák alá 
kihelyezni a „Kamerával megfigyelt 
település” értesítést, ami törvényes 
kötelesség is. 

Ugyancsak a terv keretein belül 
pótoltuk azokat az irányjelző táblákat, 
amelyek még szükségesnek tűntek. 

Vásároltunk fekvőrendőröket is, 
de ezek kihelyezése az idén elmarad. 

A vásárolt táblák mindegyike két-
nyelvű, román és magyar felirattal 
ellátott. Meggyőződésünk, hogy ki-
helyezésük nem hiábavaló, javítják 
községünk arculatát, a könnyebb tá-
jékozódást szolgálják. 

Igény még volna más jellegű in-
formációs táblák kihelyezésére, de 
reméljük a jövő évi költségvetés majd 
ezeknek is nyújt lehetőséget.  

Menyhárt Sándor, 
 alpolgármester
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!

A téli időszakban figyeljünk a háztartások  
előtti járdák hótalanítására!  

Tilos közterületen parkolni az autókkal, 
egyéb járművekkel, ez akadályozza a  

hótalanítást végző gépeket! 
 Köszönjük a közreműködést!

FELHÍVÁS: 

Újabb sikeres  
pályázat - LED-es  
világítás a  
közterületeken 

200 ezer eurós pályázatot nyert 
Mezőpanit Község az utcai világí-
tótestek teljes kicserélésére. Így, a 
Környezetvédelmi Alapnál meg-
nyert pályázatból minden utca min-
den oszlopára új LED-es utcai vi-
lágítótest kerül. Olyan rendszer 
épül ki a 2021-es év folyamán ame-
lyet távolról lehet majd progra-
mozni, amelynek a működési költ-
ségei jóval kisebbek lesznek, mint 
a mostaniak, ezzel is pénzt lehet 
megspórolni a kiadásokra szánt 
összegből, a nélkül, hogy ez a mi-
nőség rovására menne. 

A támogatási szerződés aláírása 
után, a téli időszakban elkészül a 
kivitelezési terv, valamint a remé-
nyek szerint megkerül a hozzáértő 
cég is, aki tavasszal hozzáláthat a 
munkálatoknak.

2020-ban folytattuk a meglévő ka-
merahálózat bővítését községünk 
minden településén, konkrétan 15 
kamerát sikerült beüzemelni, és a 
hálózatot minimálisan bővíteni. 
Ezeknek az elhelyezése a fontosabb 
útszakaszokon van, vagy azokon a 
pontokon, ahol jelenleg különböző 
befektetések zajlanak, és jó célt szol-
gál, hogy időnként innen is felügyelni 

lehet a munkálatokat, megspórolva 
a kiszállási időt és költségeket. Község 
szinten 44 kamera működik, amiből 
11 a polgármesteri hivatal épületében, 
a többi 33 a község 5 falujában. 

Szükségszerű volna újak kihelye-
zése is a mellékutcák végére, vagy 
más fontosabb településen belüli for-
galmas pontokra. Mivel ez a gerinc -
hálózat jelentős részének növelését 
jelentené, ami költség szempontjából 
a legnagyobb tétel, ezért a megvaló-
sítása az elkövetkezendő években tör-
ténne. 

A kamerahálózat a közbiztonság 
hatékonyságát növeli, és segítségként 
szolgál az esetleges törvénytelenségek 
felderítésében, tiszteletben tartva a 
személyes jogokat. 

Menyhárt Sándor,  
alpolgármester

Bővült a községi  
kamerarendszer
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 Tíz községi park építése

Ez egy könnyűnek ígérkező, és lát-
ványos pályázat, ami eddig a leg-
több nehézséget hozta. Mivel össze-
sen 10 park épülne, újulna meg a köz-
ség 4 falvában, bár nem nagyok, de 
mindegyik sajátos valamilyen módon, 
hiszen különböző felszereltségüek és 
más más terepviszonyok jellemzik, a 
terv elkészítésétől az ellenőrzésig. A 
különböző engedélyek megszerzéséig 

folyamatosan kisebb, nagyobb aka-
dályokba ütköztünk. 

Jelen pillanatban a támogató (AFIR) 
nem hagyta jóvá a munkálatok köz-
beszerzését, annak ellenére, hogy 
aláírt szerződés volt a kivitelezővel, 
ezt sajnos vissza kellett mondani, 
ezért készülünk az újabb munkálat 
meghirdetésre.   

Elképzeléseink szerint sikerülne ezt 

a téli időszakban lezárni, majd a folyamat 
végén megkapni a támogató jóváha-
gyását, és amint az idő engedi 2021 év 
tavaszán nekikezdeni a munkálatoknak. 
Várhatóan 3-4 hónap alatt sikerülne. 
Ezt véglegesíteni és amennyiben a je-
lenlegi járvány helyzet megengedni a 
nyár elejére használatba adni. 

Menyhárt Sándor,  
alpolgármester

Bérelhető a műfüves sportpá-
lya, valamint a buldoexkavátor! 
 

A műfüves focipályája és a község tulajdonában 
levő buldoexkavátor bérelhető mindenki szá-
mára. A sportpálya a Helyi Tanács határozata 

értelmében délutánonként 5 óra után vehető igénybe, 
80 lej/óra ellenében. Érdeklődni, feliratkozni Barta 
Jánosnál (Bajá) a pályagondnokánál lehet: 0745-273513. 
A buldoexkavátor bérléséért Menyhárt Sándorral a 
község alpolgármesterével kell felvenni a kapcsoaltot, 
a következő telefonszámon: 0744-320267. A jármű 
bérlési ára: 110 lej/óra. 
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MENYHÁRT 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

Fontos tudnivalók  
az anyakönyvi osztály  
kötelezettségeiről 

 
Jogi eljárások (57/2019-es Sürgős-
ségi Kormányrendelet  Közigazga-
tási Törvénykönyv 243. cikkelyének 
3-as bekezdése, valamint 7/1996-
os kataszteri törvény 11-es cikke-
lyének 4-es bekezdés, és a 12-es 
cikkely 4-7. bekezdése, valamint a 
700/2014-es rendelet, továbbá a 
2052/bis/1528/2006 pénzügymi-
niszteri rendelet) alapján a polgár-
mesteri hivatalok Anyakönyvi osz-
tályának alkalmazottjai kötelesek 
minden egyes elhunyt esetében ki-
tölteni a rendelet által megszabott 
formanyomtatványt, amely többek 
között magába foglalja: 
 
• az elhunyt feltételezett örököseit 
• esetleges adósságait 
• ingatlan javait 

 
Ezen információkat az alkalma-

zottak beküldik a Közjegyzői Ka-
marához, ahol a hagyaték levezetése 
kiosztásra kerül valamelyik köz-
jegyző részére. Ez után a közjegyzők 
felveszik a kapcsolatot az elhunyt 
családjával.

Mezőpanit Község Értéktára
„Minden, amit elődeink 
ránk hagynak felelőssé-
get is hordoz. Legyen szó 
bármilyen hagyatékról, 
rajtunk áll, hogy érték 
marad-e, vagy feledésbe 
merül. Mezőpanit község 
falvaiban olyan emberek 
élnek, akik büszkék helyi 
értékeikre, és szívesen 
megmutatják másoknak 
is. Ez a kiadvány is azért 
készült, hogy dióhéjban 
összefoglalja, hogy mi-
lyen gazdag az örökbe 
kapott értéktárunk. Mi 
is hozzáteszünk ehhez. 
Elsősorban úgy, hogy 
megéljük a népi hagyo-
mányokat, vigyázunk a 
mesterségekre, helyi ter-
mékeket fogyasztunk, és 
büszkén őrizzük az épí-
tett örökséget is.” - ol-
vashatjuk a kiadványban 
Bodó Előd Barna szava-
it. 

Európai Uniós pályá-
zattal sikerül az év végére 
egy olyan, kiadványt ké-
szíteni, amely magába 
foglalja Mezőpanit köz-
ség falvainak értékeit. A 
tartalmat tekintve, a pá-

lyázati lehetőségekhez 
igazodva, velősnek bizo-
nyul, hiszen 52 oldal nem 
elég ahhoz, hogy egy több 
mint 700 éves közösség 
értékei bemutatásra ke-
rüljenek. Egy adatköz-
lőkből összeállt csapat 
48 értéket nevezett meg, 
amelyeket három nyel-

ven (magyar, román, an-
gol), fénykép kíséretében 
ismertetünk. Ha a jár-
ványügyi helyzet meg-
engedi az elkövetkezen-
dőkben igyekszünk köz-
ségünk minden telepü-
lésén bemutatni ezen ér-
tékösszesítő kiadványt. 

Bicsak Boglárka


