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Tisztelt olvasó! Most már több
mint egy éve új vezetése van
Mezőpanit Önkormányzatá-

nak. Időnként szükséges számot vet-
ni, meghúzni a vonalat és összegezni.
Fontos vállalást tettem magam is,
egy évvel ezelőtt: minden tőlem tel-
hetőt megteszek a gazdaságfejlesztés,
közösségépítés és hatékony ügyin-
tézés érdekében.

Az eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy sokkal lassabban tör-
ténnek a dolgok az adminisztráció-
ban, mint a magánszférában. Kép-
zeljünk el egy nagy elefántot, a szá-
guldó lovak között. Valahogy így
lehet elképzelni a rendszert. Túlzott
bürokrácia, engedélyek engedélyek

hátán, sokféle ellenőrző szerv, ren-
geteg papír, dossziék, várakozás a
válaszokra, szóval ez ilyen. Ezt tudni
kell, megérteni, és ebben a rend-
szerben haladni előre, hiszen a meg-
változtatása nem tőlünk, nem a he-
lyiektől függ.

Hiszem, hogy kitartással és türe-
lemmel, munkával és imádsággal le-
het építeni, infrastruktúrát és kö-
zösséget is. Az elmúlt bő esztendő-
ben, hála Istennek, számos megva-
lósítást tudhatunk magunk mögött.
A Hírvivő ezen kiadásában látható
ezeknek egy összegzése.

Sok még a tennivaló, sok az évek
alatt összegyűlt, behoznivaló lema-
radás. Az elszántság, az akarat meg-

van, a célok világosak, és amint esz-
közök kerülnek a kezünkbe, cselek-
szünk is, ahogy eddig is tettük.

Kérem, segítsék munkánkat, ahogy
tudják: egy jótanáccsal, kétkezi mun-
kával, felajánlással vagy imádsággal.
Végül is mindannyian ugyanazt akarjuk:
fejlődést a községünknek és erős kö-
zösséget, akikre támaszkodhatunk. Eb-
ben segítsen mindannyiunkat az Úr!

Bodó Előd Barna, 
polgármester

Kitartással menni előre

Sikeresen 
pályáztunk 
Bukarestbe és 
uniós pénzekre is

Mezőpanit község fejleszté-
séhez elengedhetetlen, hogy
minden pályázati lehetősé-

get megragadjunk. Saját költségve-
tésből is meg tudunk oldani kisebb
dolgokat, de nagyobb fejlesztéseket
csak uniós vagy kormányzati forrá-

sokból valósíthatunk meg. Tudva ezt,
az elmúlt évben feltérképeztük a le-
hetséges pályázati forrásokat, és a
fejlesztési prioritások mentén pályá-
zati szakemberekkel sikeresen be-
nyújtottunk kilenc pályázatot.

Folytatás az 2. old.

Mikor lesz ivóvíz
és kanalizálás 
a községben?
Ez az egyik leggyakrabban elhangzó
kérdés. Valóban fontos szükségletek
ezek, ezért érdemes tisztán látni a
helyzetet. Jelenleg Mezőpanit köz-
ségben, az 5 faluban az ivóvíz- és
szennycsatorna hálózat tervezett
hossza kb. 50 km (50 km víz és 50
km kanalizálás). A teljes hálózat ki-
építésére kb. 10 millió euróra lenne
szükségünk, azonban 2018 tavaszán
beindulhatnak Mezőpanitban a rá-
csatlakozások az ivóvízhálózatra.

Folytatás az 6. old.

Saját forrásból 
is jutott fejlesztésekre
Saját forrásból 
is jutott fejlesztésekre

Ahelyi költségvetés a befizetett
adóktól és illetékektől függ.
Attól függő en tudunk fejlesz-

teni és beruházni a községben, hogy
mennyi adót fizetünk be mindannyian,

magánszemélyek és vállalkozások
egyaránt. Ha van pénz a családi kasz-
szában, akkor a család is több min-
denre költhet.

Folytatás az 4. old.
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Elkezdődött a 
kisebbségvédelmi 
aláírásgyűjtés

Az Európai Védelmet Joga-
inknak (Minority SafePack)
kezdeményezés célja, hogy

jöjjön létre egy uniós törvény, amely
védi az európai kisebbségeket. Ennek
mi, erdélyi magyarok vagyunk a leg-
fontosabb érintettjei, összesen
250.000 aláírást kell összegyűjtenünk
a szükséges 1 millióból. Ehhez szük-
séges a mi támogatói aláírásunk is.

Az aláíró által megadott adatok
alapján a munkatársaink a jogaink.eu
felületen kezdeményezik az online
aláírást az aláíró nevében. Az ív alá-
írásával törvényes úton felhatalmazza
munkatársainkat erre.

Milyen területekre 
vonatkozik a jogvédelem?
●anyanyelvhasználat (anyanyelvű

oktatás, kétnyelvű helységnévtáblák,
magyar sportközvetítések)
● szimbólumhasználat (magyar

zászló, székely zászló)
●egyenlő bánásmód a többséggel

szemben
● a kisebbségi kultúra és a ha-

gyományok támogatása (ne kapjon
kevesebb támogatást a magyar kul-
túra Romániában)

Kit érint a kezdeményezés 
és ki áll mögötte?

Az erdélyi magyarok a legfonto-
sabb érintettjei, mert mi vagyunk
Európa legnagyobb kisebbsége. Ez
a törvény lehetővé tenné, hogy ami-
kor a román állam részéről támadás
ér minket, az EU-nak legyen jogi
alapja közbeszólni. A kezdeményező
50 millió kisebbségben élő európai
ember nevében az RMDSZ és a
FUEN (Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniója).

Községünkben hamarosan beko-
pognak önökhöz önkénteseink, kér-
jük támogassák a kezdeményezést!

Sikeresen pályáztunk Bukarestbe és
uniós pénzekre is

Mezőpanit község fejlesztésé-
hez elengedhetetlen, hogy
minden pályázati lehetőséget

megragadjunk. Saját költségvetésből is
meg tudunk oldani kisebb dolgokat, de
nagyobb fejlesztéseket csak uniós vagy
kormányzati forrásokból valósíthatunk
meg. Tudva ezt, az elmúlt évben feltér-
képeztük a lehetséges pályázati forrá-
sokat, és a fejlesztési prioritások mentén
pályázati szakemberekkel sikeresen be-
nyújtottunk kilenc pályázatot. Négy pá-
lyázatra kaptunk választ eddig, abból
három sikeres volt.

„Azt tudni kell, hogy nagy a verseny
a pályázatoknál, sok munkával jár az
előkészítés, rengeteg engedély, jóvá-
hagyás kell különböző más intézmé-
nyektől. Utazás, egyeztetés, várakozás,

néha éjszakázás is. De érdemes meg-
szenvedni ezekkel az akadályokkal,
mert csak így lehet sikerre vinni egy
ügyet. Ha pedig azt válaltuk, hogy fej-
lesztjük a községet, akkor a körülmé-
nyekre nem szabad fogni semmit, min-
den tőlünk telhetőt meg kell tenni, a
többi az Úr kezében van.” - hangsúlyozta
Bodó Előd Barna polgármester.

Közel fél millió euró uniós pénzt
nyertünk a Nemzeti Vidék-
fejlesztési Program keretében,

a PNDR 7.6 pályázati tengelyen kul-
túrotthonok felújítására. Jelenleg a
község tulajdonában három kultúr-
otthon van: Csittszentivánon, Mező-
bergenyében és Harcón. Így mind a
három felújítására pályáztunk: hőszi-
getelés, ajtó-, ablakcsere, tetőcsere,
ahol kell, központi fűtésrendszer, új
elektromos hálózat és világítótestek,
új kerítés a telkek körül, bent színpadi
fények, új színpadi függönyök, han-
gosítás, székek és asztalok kerültek
be a pályázatba. Ugyanakkor népvi-
seletre és hangszerekre is jut a pá-
lyázati pénzből. 

A támogatási szerződést már alá-
írtuk Gyulafehérváron. A télen elké-
szülnek a kivitelezési tanulmányok,
és a közbeszerzés után remélhetőleg
már tavasszal nekifoghatunk a mun-
kálatoknak. 

Mezőpanitban és Székelykövesden
középtávú célunk, hogy amint forrá-
sokat találunk új kulturális közpon-
tokat építsünk.

Félmillió euró 
kultúrotthonok felújítására

Harcó

Bergenye

Szentiván



Miután az ősszel sikerült meg-
vásárolni egy buldoexkavá-
tort, amelyekkel sáncok ta-

karítását, terepelőkészítést és egyéb
munkákat tudunk végezni, felmerült
az igény egyéb gépek vásárlására is. A

térségünkben működő LEADER pá-
lyázati forrásokra támaszkodva Me-
zőpanit Önkormányzata leadott egy
pályázatot többféle gép beszerzésére.
Felméréseink szerint a következőkre
lenne szükségünk: egy 100 lóerős trak-
tor, egy 6 tonnás utánfutó, traktor ele-
jére szerelhető emelőkanál, 5 méterig
kinyújható, traktorra szerelhető fűnyíró
kar, hónyomó, kis fűnyíró traktor a
nagyobb felületekhez. Ezeket be is fog-
laltuk a pályázatba, és sikeresen be-
nyújtottuk. Várjuk az eredményeket,
amiket még az idénre ígértek. Ha nye-
rünk, és minden a tervek szerint halad,
tavaszra meglehetnek a gépek.

Hírvivő 

- 3 -

Hírvivő 

Uniós pénzből újí-
tanánk fel a csitt-
szentiváni iskolát

Acsitteszntiváni iskola fel-
újítása igen időszerű. Ta-
láltunk egy lehetséges pá-

lyázati forrást POR 3.1 b uniós for-
rást, meg is írtuk a pályázatot, és
október 4-én le is adtuk. Terveink
szerint 270 ezer eurót fordítanánk
a szentiváni iskola felújítására,
melynek egyharmada saját költ-
ségvetésből lenne, a többi uniós
forrásból. Akkor lesz biztos ez, ha
nyer a pályázat, ezt reméljük még
idén megtudjuk.

Ha nyer a pályázat, a következő
munkálatokat szeretnénk elvégezni:
nyílászárók cseréje, szigetelés, új
tetőzet, elektromos hálózat cseréje,
hatékony világítótestek, központi
fűtésrendszer, belső javítások.

A közvilágítás 
fejlesztését is 
támogatják

Az év elején a polgármester
és a községgondnok esti
órákban körbejárta a község

minden utcáját, és feltérképezték
a közvilágítás állapotát. Több helyen
vannak még régi, nagy fogyasztású
lámpatestek és néhány helyen még
szükséges új lámpatestek elhelye-
zése. A megoldás a következő: pá-
lyázati pénzből a Polgármesteri Hi-
vatal felé vezető fő útszakaszon le-
des lámpatestekre cserélni a meg-
lévőket, és az innen leszerelt még
működő, jó állapotban lévő égőkkel
pótolni a feltérképezett hiányt. Erre
a kormány fejlesztési programjából
72 ezer lejt nyert Mezőpanit Ön-
kormányzata. A szükséges doku-
mentumokat elküldtük már Buka-
restbe, várjuk, hogy mikor írhatjuk
alá a szerződést. Ha ez megvan,
nekifoghatunk a kivitelezésnek.

Gépek vásárlására adtunk le pályázatotGépek vásárlására adtunk le pályázatot

Községünk utcahálózata körül-
belül 40 km. Ehhez hozzá-
tartoznak a megyei útszaka-

szok (Mezőbergenyében a főút, Me-
zőpanitban a kereszttől a Polgármes-
teri Hivatalig), a községi utak (Csitt-
szentivánon a bontótól Malomfalváig,
Mezőpanitban, Harcón és Kövesden
a Polgármesteri Hivataltól Kövesd
felső végéig), valamint a mellékutak,
azaz a falvak utcái.

Idén előkészítettünk egy pályázatot,
uniós pénzből szerettük volna felújítani
a mellékútjaink nagy részét. Azonban
a pontozásnál a pályázati kiírás sza-
bályai miatt nem tudtuk benyújtani a
pályázatot. Nem adtuk fel, és bukaresti
forrásokra támaszkodva pályáztunk

a mellékútjaink felújítására. 
A kormány Nemzeti Helyi Fejlesz-

tési Terve (PNDL 2017–2020) kere-
tében kiírt pályázaton 6,3 millió lejt
nyertünk utcák aszfaltozására. Ebből
körülbelül 10 km mellékutat tudnánk
leaszfaltozni. Minden faluban a for-
galmasabb, nagyobb számban lakott
utcákat vettük figyelmbe, és foglaltuk
bele a mellékút-aszfaltozási projektbe. 

Még előkészítési fázisban vagyunk,
ha minden a tervek szerint halad még
idén aláírjuk a szerződést Bukarestben.
Így a következő 3 évben szakaszosan
hívható majd le ez az összeg. Nem
tudunk most minden utcát leaszfal-
tozni, de szeretnénk elkezdeni, és lé-
pésről lépésre haladni ezzel is.

A mellékutak 
aszfaltozására 

is pályáztunk
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ALEADER pályázatok lényege,
hogy az adott térség maga
határozza meg, milyen terü-

leteket akar fejleszteni. Mezőpanit,
Marosszentkirály és Maroskeresztúr
egy fejlesztési térségbe tömörült, a
térségi ügyeket intéző egyesület a
GAL3 Egyesület nevet kapta. Közösen
meghatároztak 9 fejlesztési területet.
Ezek az úgynevezett intézkedések
(măsuri), és a következő címeket vi-
selik: M1 befektetések a kisléptékű és
szociális infrastruktúrába, M2 zöld-
övezeti beruházások, M3 egyesületi
formák létrehozása és fejlesztése, M4
beruházások kis- és középvállalkozások
számára, M5 sport és kulturális tevé-
kenységek, M6 kulturális és természeti
örökségek megőrzése, M7 egész életen
át tartó tanulás, M8 társadalmi beil-
leszkedés, M9 mezőgazdasági befek-
tetések. 

Ezek közül az M1 és M5 már kiírásra
került, és a következő 2 évben folya-

matosan kiírják a többit is. Önkor-
mányzatok, civil szervezetek, vállal-
kozások, egyházak pályázhatnak. Ér-
demes utánanézni, bővebb informá-
ciókat az egyesület honlapján lehet
találni (www.leadergal3.ro), vagy az
egyesület székhelyén a szakemberektől:
Marosszentkirály 188 szám, a Műve-
lődési ház emeletén. Kapcsolatszemély:
Györfi Judith, telefon +40-770-731454,
emailcím office.gal3@gmail.com

Ahelyi költségvetés a befizetett
adóktól és illetékektől függ.
Attól függően tudunk fejlesz-

teni és beruházni a községben, hogy
mennyi adót fizetünk be mindannyian,
magánszemélyek és vállalkozások
egyaránt. Sajnos a tavalyi év mérlege
alapján nagyon sok az elmaradás: a
magánszemélyek 2016-ban 587 ezer

lejt nem fizettek be, a vállalkozások
pedig 220 ezer lejt. 2018-ban el fogjuk
indítani a behajtásokat, mert a köz-
séget fejleszteni kell.

2017-ben mégis számos fejlesztést
sikerült véghezvinni, mindenik be-
fektetés a jövőbe.

Hat új játszóteret
építettünk a 
községben

Agyermekek testi fejlődése
is legalább olyan fontos,
mint a lelki, szellemi gya-

rapodás. Ezért a község mind az
5 falujába játszótereket hoztunk
létre. Mezőpanitban felújítottuk a
két meglévő játszóteret és egy újat
építettünk az iskola udvarára.
Csittszentivánon, Mezőbergenyé-
ben és Harcón az óvoda udvarán
kaptak helyet a játszóterek. Szé-
kelykövesden pedig 2 játszótér
épült, egy a felső óvoda udvarára
és egy az alsó iskola udvarára.
Kérünk minden gyereket, fiatalt
és szülőt, hogy használja örömmel,
és védje, óvja ezeket a játszótere-
ket. Kutyát, biciklit hagyjuk kint,
ne szemeteljünk, ne rongáljunk.
Ez is a miénk, vigyázzunk rá mind-
annyian.

Buldoexkavátor 
a község 
szolgálatában

Az elmúlt másfél évben több
tízezer lej értékben bérel-
tünk munkagépeket. Úgy

döntöttünk, hogy a sáncok, utak
karbantartására, terepelőkészíté-
sekre, és egyéb munkákra vásáro-
lunk egy buldoexkavátort. Az új
gépek igen drágák, ezért egy hasz-
nált 2004-ben gyártott, jó állapotú
Komatsu WB97R-2A típusú mun-
kagépre esett a választásunk. 3 hó-
napos garanciával vásároltuk meg.
Tavasszal majd egy tapasztalt sofőrt
fogunk alkalmazni, és munkába ál-
lítjuk a gépet. Az község területén
az önkormányzat által végzett mun-
kálatokon kívül majd bárki kibé-
relheti az exkavátort építkezésekre
és egyéb munkákra.

Elindultak a pályázatok 
a LEADER keretében

Saját forrásból is 
jutott fejlesztésekre
Saját forrásból is 
jutott fejlesztésekre
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Megépült a község első
öltözővel ellátott műfü-
ves sportpályája 

Asport fejlesztése a lélek fej-
lesztését is jelenti. Az egész-
séges életmód gyerekektől fel-

nőttekig mindenkinek fontos. Ezért is
építettük meg községünk első műfüves
sportpályáját. Az erre legalkalmasabb
helyszínnek a mezőpaniti Kádár Márton
Általános Iskola udvara bizonyult, aho-
va a községből mindenhonnan járnak
gyerekek. Így iskolaidőben ők hasz-
nálhatják, délután pedig előzetes be-
jelentkezéssel bárki más. A sportpálya
alkalmas több sportra: foci, lábtenisz,
volley, tollaslabdázás. 

Az iskola épületében már évek óta
van egy befejezetlen sportöltöző. Itt
két különálló öltözőt szereltünk fel,
berendeztük, zuhanyzókkal, fürdőkkel
láttunk el. Így az öltöző a sportpályával
együtt használható lesz majd az isko-
lásokon kívül előzetes bejelentkezéssel,
a különböző csapatok, baráti körök
számára. Hajrá sportélet!

Új tető a csittszentiváni 
orvosi rendelőn

Csittszentivánon az orvosi ren-
delőnek és az önkormányzat
területi irodájának helyet adó

épület padlását szigeteltük le és új cse-
repeket rakattunk fel. A cél az épület
energiahatékonyságának növelése volt.
A használt cserepeket pedig felhasz-
náljuk más középületek javítási, kar-
bantartási munkálatainál.

Javítások a 
szentiváni iskolánál

Acsittszentiváni iskola tetőzete
nagyon nagy felületű, és több
cserép elmozdult, eltörött.

Ezért az orvosi rendelő tetejéről le-
szedett jó állapotú régi cserepek fel-
használásával átforgattuk az iskola
cserepeit, kijavítottuk a hibákat, új víz-
levezetőket szereltünk fel. Ezen felül
az iskola folyosóin látszik leginkább
korábbi vízbeszivárgás, ezért ide ál-

mennyezetet szereltünk fel. Mint ismert,
leadtunk egy pályázatot a szentiváni
iskola épületének teljes felújítására,
addig is a karbantartási, kisebb javítási
munkálatokat végezzük.

Felújított belső 
és új vizesblokk 
a harcói óvodában

Aharcói óvodában nem volt ki-
alakítva benti illemhely. Fel-
mértük a szükségleteket, és

az épületbelső felújításával együtt egy
illemhelyet is kialakítottunk. A felújítás
álmennyezetet, a falak rendbehozását,
új padlót, új lámpatesteket jelent. Az
ovisok most már megfelelő körülmé-
nyek között tanulhatnak, fejlődhetnek
Harcón is.

Új hírdetőtáblák és 
megújult buszmegállók

Mezőpanit község 25 helyszí-
nén lehet információkat ki-
függeszteni az új hirdető -

táblákra. Köszönjük falustársainknak,
akik megengedték, hogy a kerítésükön
helyezzük el némelyik táblát. A köztéri
új hirdetőtáblákat a község forgalma-
sabb pontjain helyeztük el. 

Emellett felújítottuk a 13 buszme-
gállót is a község teljes területén. Új
védőréteget és új tetőt kaptak a fából
készült várók. A buszmegállók felújítása
után fontos, hogy a hirdetések, plakátok
kihelyézése már nem engedélyezett a
buszmegállókra, ilyen célból a hirde-
tőtáblákat kell használni.

Bergenyében 
megújult a Virág utca

Mezőbergenyében az adventisa
imaház utcájában végeztünk
felújítási munkálatokat. Lé-

vén, hogy ez a falu egyik legmeredekebb
utcája, a sánc kibetonozásával, széle-
sítéssel és kövezéssel javítottuk fel az
utcát. Problémás utcákban egyelőre

ilyen megoldásokkal tudjuk elhárítani
a gondokat.

Nemsokára felkerülnek 
a köztéri kamerák

Aközbiztonság érdekében már
idén elkezdődik, és várhatóan
be is fejeződik a köztéri kame-

rák felszerelése a község területén. A
falubejáratoknál és a forgalmasabb út-
kereszteződéseknél helyezünk el tér-
figyelő kamerákat, és kiépítjük az
optikai rendszer gerinchálózatát. 

A térfigyelő kamerákkal a közleke-
dési, rongálási vagy egyéb szabálysér-
tések könnyen észrevehetők, hiszen a
rendszer megszabott ideig tárolja a
felvételeket. Nagy segítség lesz ez az
éjszakai őrszolgálat számára is, de fi-
gyelni fogja a község területén működő
rendőrőrs is.

Egyelőre község szinten 15 kamerát
szerelünk fel, de jövő évben bővíteni
fogjuk a hálózatot.

Áramgenerátor 
a Polgármesteri 
Hivatalnál

APolgármesteri Hivatal épüle-
tében a teljes informatikai há-
lózat és az ügyintézés bizton-

sága és folytonossága sokszor veszélybe
kerül, amikor rövidebb vagy hosszabb
áramkimaradás van. Hogy az ügyintézés
a lakosok számára gördülékenyebb le-
gyen, egy az épületet ellátó áramfej-
lesztőt szerelünk fel, mely áramkima-
radás esetén automatikusan bekapcsol,
és termeli a szükséges mennyiségű
villamosenergiát.
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Jelenlegi helyzet, tények

Ez az egyik leggyakrabban el-
hangzó kérdés. Valóban fontos
szükségletek ezek, ezért érdemes

tisztán látni a helyzetet. Jelenleg Me-
zőpanit községben, az 5 faluban az ivó-
víz- és szennycsatorna hálózat tervezett
hossza kb. 50 km (50 km víz és 50 km
kanalizálás). Ebből jelenleg Mezőpa-
nitban egy korábbi beruházás nyomán
létezik az utcákban lefektetett fővezeték,
bekötések nélkül. Ha ezt leszámítjuk,
akkor a teljes további hálózat kiépítésére
kb. 10 millió euróra lenne szükség.

Fontos tény még az is, hogy Maros
megyében van egy úgynevezett Mes-
terterv (Masterplan), amely több község
ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépí-
tését foglalja magába. Ebben a mes-
tertervben Mezőpanit község szerepel:
ivóvízzel Szentiván, Bergenye, Kövesd
és Harcó falvakkal, és szennycsatornával
Mezőpanit, Csittszentiván, Mezőber-
genye falvakkal és egy szennyvíztisztító
állomással.

Kilátások

Az is tény, hogy sajnos 2007 óta a
rendelkezésre álló uniós vagy más for-
rások nem voltak kellő mértékben ki-
használva községünkben a hálózat ki-
építésére.

Világos, hogy helyi költségvetésből
ezt lehetetlen megoldani, 10 millió euró
rendkívül nagy összeg. De az is tény,
hogy ekkora összegre önkormányzatunk
nem is tudna pályázni sehova. Csak a
megyei szolgáltató pályázhat ekkora
összegre a mesterterv keretében. Ez
most folyamatban is van, közbeszerzési
eljárással keresik a tervezőt, aki majd
elkészíti a tanulmányokat. Legjobb
esetben is a kivitelezés leghamarabb

2022-2023-ban kezdődhetne el.
Voltak kisebb összegre pályázati le-

hetőségek, amiből 1-2 faluban kiépít-
hettük volna a hálózatokat, de mivel a
mestertervben szerepel községünk az
Aquaserv szolgáltató kijelentette, nem
adja meg a pályázat leadásához szük-
séges jóváhagyást.

Mit tehetünk mi?

Nem ülünk ölbe tett kézzel. Tárgya-
lásokat folytattunk az Aquaserv regi-
onális szolgáltatóval, a gyulafehérvári
Központi Fejlesztési Régióval, és pró-
bálunk szakaszosan, 1-2 falura össz-
pontosítva finanszírozási lehetőségeket
keresni. Lobby tevékenység, egyezte-
tések, források keresése, szóval folya-
matosan napirenden tartjuk a kérdést,
mert nagyon fontos az ivóvíz és a ka-
nalizálás a községünk minden lakója
számára.

2018-ban lesz 
ivóvíz Mezőpanitban

Mezőpanitban 9 évvel ezelőtt lefek-
tetésre került a falu utcáiban a vízve-
zeték hálózat gerince. A bekötések nem
valósulhattak meg, mert nem volt meg-
felelő nyomású és mennyiségű vízellátás
kívülről. 

Idén befejeződött az Aquaserv és a
Megyei Tanács által megpályázott be-
fektetés, így a falu határában a domb-
oldalba egy tartályház épült, amit be-
üzemeltek, és már onnan kapjuk a vizet
a paniti hálózatba. Az Önkormányzat
kitisztíttatta a meglévő vezetéket, nyo-

máspróbán tesztelte, és tulajdonképpen
készen állunk a bekötésekre. Ehhez
szükség van a bekötési tervek elkészí-
tésére, mely jelen pillanatban közbe-
szerzési eljárás alatt van. Úgy tervezzük,
hogy a télen mindent előkészítünk, így
2018 tavaszán beindulhatnak Mezőpa-
nitban a rácsatlakozások az ivóvízhá-
lózatra.

Mezőbergenyében 
is tervezünk beruházást

Mezőbergenyén halad át a Maros-
vásárhely-Bánd ivóvíz fővezeték,
amely Bándot és térségét látja el. Ez
egy nagynyomású vonal, amelyre
nem lehet direkt rácsatlakozni. A
vezeték miatt viszont Bergenye áll a
legközelebb a vízbevezetéshez, hiszen
ott folyik át a falun. Mezőbergenyében
is ugyanolyan megoldásra van szükség
mint Panitban: egy nagy tartályházat
építeni valahova egy magasabb domb-
ra, ahova beérkezik az ivóvíz a főve-
zetékből, és szabadeséssel jön vissza
a faluba. Bergenyében nincs kiépített
hálózat és tartályház sem, ez a be-
ruházás több százezer euróba kerül.
Az említett Mesterterv keretében
tervezzük itt is a vízbevezetést. De
addig is egy köztes kisebb befektetésű
beruházással 2018-ban a közintéz-
ményeket szeretnénk rákötni az ivó-
vízre: iskola, óvoda, orvosi rendelő,
kultúrotthon és emellett egy köztéri
kutat is elhelyeznénk. A beruházás
várható értéke kb. 250 ezer lej. Re-
méljük találunk rá forrást a jövő évi
költségvetésben.

Mikor 
lesz ivóvíz 
és kanalizálás
a községben?

Hírvivő 
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2017-ben is részt vett Mezőpanit
Polgármesteri Hivatala az Or-
szágos Kataszterezési Prog-

ramban. Ennek célja, hogy a földte-
rületek felmérésével a birtoklevéllel
rendelkező foldtulajdonosok számára
ingyen történjen a telekelés. Ehhez a
programhoz hozzácsatoltuk a birtok-
levelek gyorsított kiállítását is, hogy
haladjunk végre a földtulajdon tisz-
tázás hosszú évek óta elmeradozó
problémájával. A Polgármesteri Hivatal
a Kataszteri Hivatallal felosztotta a
község területet úgynevezett szekto-
rokra, és ezeket vesszük sorra, és
ezekben a szektorokban, dűlőkben
végezzük a földmérést. A szerződésünk
erre 2018 végéig szól.

A mezőgazdasági területek méréséről
Dávid Zsolt Tamás topográfus/földmérő
mérnököt kérdeztük.

Melyek a nehézségek 
a mezőgazdasági területek 
mérésénél?

Nehézségek az információ hiányá-
ban vannak, a tulajdonosok tájéko-
zatlanságában és néha a kényelmes-
ségében rejlenek. Mivel az a generáció,
aki 1991-ben visszaigényelte a mező-
gazdasági területeket nagyrészt már
nem él, a fiatalok pedig sokan eladták
a területeket (nem hivatalosan), ezért
nagyon nehéz kibogozni hogy ki is
igényelte vissza a parcellákat. A prog-
ram célja nem feltétlenül a tulajdonjog
tisztázása, hanem a telekkönyvek meg-
nyitása (akár ismeretlen tulajdonjoggal
is), így ők a gazdák kis időráfordítással
tisztázhatnák a telkeik papírjait. 

Nehézségekbe ütközünk a technikai
résszel is, mivel országos szinten még
gyerekcipőben jár a kataszteri prog-
ram, így az adatok egységesítése nap-
ról-napra újabb kérdéseket vet fel.
Változtatni fogunk a munkametóduson,

mivel az utóbbi pár hónap tapasztalata
azt mutatta, hogy lassabban halad a
mérés a remélteknél. 

A tulajdonosok tájékoztatásán és
a szabványosított eljárások kidolgo-
zásán is tevékenykedünk. Remény-
kedünk a tulajdonosok jóindulatában,
megértésében, mert néha olyan hely-
zetek alakulnak ki amikor valamelyik
tulajdonosnak bizony más helyen kell
földet kimérni, vagy vissza kell vágni
a területéből.

Miben segíti ez a program 
a földtulajdonosokat?

A földtulajdonosokat elsősorban
pénzügyileg segíti a mezőgazdasági
területek telekelése. 1991-ben  a kom-
munista rendszer felbomlása után
visszaigényelt területek Mezőpanit
községben csak jóváhagyott kérések
állapotában maradtak. A területek
80%-a  nem volt birtokba helyezve,
nem volt kiállítva a birtoklevelük (Titlu
de Proprietate), ami nélkül lehetetlen
a telekelés, a hagyaték és az adásvétel.
Mindeddig, ha a tulajdonos hagyatékot
akart elindítani, először saját költségén
kellett ezeket az aktákat egészen a
telekelésig véghezvigye, ami több ezer
lejes költséget jelentett. Sok esetben
a költségek meghaladták a terület
piaci értékét. Mivel nem léteznek par-
cellázási tervek, állandóak a határviták,
és a Polgármesteri Hivatalnak pedig
lehetetlen helyes döntést hoznia nem
ismerve a területek tulajdonjogát.

Ezekkel a felmérésekkel megoldód-
na a parcellázási tervek elkészítése,
a tulajdoni lapok kiadása és ezek te-
lekelése is egyben. Továbbá a hagyaték
is ingyenesen lesz elvégezhető. Tehát
a kataszteri program időt és pénzt
takarít meg a földtulajdonosoknak.

Mivel járul hozzá ez a 
program községfejlesztéshez?

Bármilyen ingatlant érintő műve-
letről van szó, ide értve az építkezést,
közművesítést (villany, gáz, víz beve-
zetését), adásvételt, cserét, hagyaté-
kolási eljárást, a telekkönyv az az
akta, amit minden hatóság és intéz-
mény kér.

Mezőpanit községben az országos
kataszteri program keretében egyelőre
a mezőgazdasági területek telekelésére
kerül sor. A község e program által
nagy gazdasági előnyre tenne szert,
elsősorban a mezőgazdasági célú be-
fektetések terén. Egy komoly vállal-
kozó elsősorban egy telephelyet, szék-
helyet kell létesítsen, amihez tiszta
és megkérdőjelezhetetlen tulajdonjogi
iratok kellenek. A legtöbb pályázat a
tulajdonjog tisztázatlansága miatt si-
kertelen.

Azonban tudott tény, hogy vissza-
vonják a mezőgazdasági területalapú
tamogatást (APIA) határvitás terüle-
teknél, és pár év múlva azokban az
esetekben is, amikor a terület hasz-
nálója nem tudja igazolni tulajdonjo-
gát.

Zajlik a mezőgazdasági 
területek mérése
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37 civil 
szervezeti és 
egyházi pályáza-
tot támogattunk
2017-ben

Acivil szervezetek és egyhá-
zak tevékenysége nagyon
széles kört érint községünk-

ben. Sport, ifjúsági, kulturális, mű-
vészeti, lélekápoló vagy éppen fel-
újítási, javítási munkálatokat célzó
tevékenységekkel a civil szervezetek
és egyházak tulajdonképpen az élet-
minőség javulásához járulnak hozzá.
Mezőpanit Önkormányzata számára
fontosak ezen események, tevékeny-
ségek, ezért év elején pályázatot ír-
tunk ki ezek támogatására. Összesen
37 megszervezett eseményt vagy
felújítási munkálatot támogattunk
a községben, melyek összértéke
meghaladja a 200 ezer lejt. 

Jövőre ismét lesznek kiírások.
A költségvetéstől függően 2018-
ban is támogatni szeretnénk a civil
szervezeteket és az egyházakat ter-
veik megvalósításában.

Közel egy éve annak, hogy meg-
alakult a Mezőpaniti Gazdák
Egyesülete, melynek célja,

hogy a fiatal gazdák kamatoztassák
tudásukat, ezzel is „szolgálva” az
egyén, illetve a közösség javát, annak
pozitív fejlődését.

Bár még „gyerekcipőben” jár az
egyesület a jövőre vonatkozólag ren-
geteg megvalósítás előtt álló terve
van, amihez elengedhetetlen a gaz-
daköri tagok hozzáállása, a közösség
biztatása, a pályázati lehetőségek ki-
használása, egymás segítése. A gaz-
dakör tagjai széles skálán folytatnak
mezőgazdasági tevékenységet, úgy,
mint a kisgazdaságban foglalkozó fű-
szerpaprika termesztés, héjatlan tök,
gyógynövény és teafüvek termesztése,
de a nagykultúra növénytermesztésben
is van olyan gazdaköri tag, aki több
mind 60 hektár földet művel, mind-
amellett még állattenyésztéssel is töb-
ben foglalkoznak.

A gazdakör néhány tagja részt vett
a Mezőgazdasági Termelők Országos
Szövetségének (LAPAR) éves konfe-
renciáján,  ahol több mind 1000 gazda
találkozik egymással.

A gazdakör a Mezőpanit Önkor-
mányzata által kiírt pályázatra is le-
adott két tervet, amelyek pozitív ered-
ményeket értek el. Ennek köszönhe-

tően a gazdakör két nagyszabású ese-
ményen is részt tudott venni. Első-
sorban megjelent a Mezőpaniti Na-
pokon, ahol felállított egy gazdasátrat.
A tagok fontosnak vélték meghívni a
Mezőgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség (APIA) aligazga-
tóját Bordi Kacsó Zsoltot, aki a terü-
letalapú támogatásokról beszélt és
szívesen válaszolt a gazdák kérdéseire,
továbbá Portik Herbert Zoltánt, aki
a 2017 „trend” alapján működő me-
zőgazdasági fenntarthatóságról be-
szélt. A nap zárásként a résztvevők
egy közös gulyásozáson vehettek részt,
illetve egy borkóstolón, amelyet a
Magyarországról érkezett Miklós Csa-
ba zamatos borai biztosítottak.

Ezt követe a szeptember 2–3. között
megrendezésre kerülő Nemzetközi
Gazdanap a Csűrszínházban esemény,
ahol a Mezőpaniti Gazdák is képvi-
seltették magukat és egyben hozzá-
járultak a rendezvény sikeres kime-
neteléhez egy közös gulyásfőzéssel.

Az elmúlt év sok más érdekes prog-
ramot kínált a gazdáknak, akik kü-
lönböző termékvásárokon mutatkoz-
tak be minőségi termékekkel, igazolva
azt, hogy a mezőség kapuja is kiváló
termékeket tud előállítani.

Sikó László, elnök, 
Mezőpaniti Gazdák Egyesülete

Aktív éven van túl a 
Mezőpaniti Gazdák Egyesület
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Egymás terhét hordozzátok…

Ott ahol Isten munkálkodik az em-
berek csodákat élnek meg. Számunkra
ilyen jól működő csodának számít az
otthoni beteggondozói szolgálat, amit
a tavasszal a református gyülekezetek,
a Polgármesteri Hivatal és a Diakónia
Alapítvány összefogásával tudtunk el-
indítani. Lovász Hajnal gyülekezeti
diakónisszával együtt, Borbély Tímea
és Borbély Gizella, mezőpaniti ápolók
viselnek gondot község szinten a közel
90 idősre.

A Diakónia Alapítvány szakmai fel-
ügyelete mellett olyan testi és lelki
szolgáltatást biztosítunk, amely nagy
mértékeben lefedi az ágyhoz kötött
és az időszakos betegek igényeit, mint
például vérnyomás- és vércukorszint-
mérés, különféle kötözések, injekciók,
súlyosabb betegek esetében mosdatás,

akár vérminta levétel laborvizsgála-
tokra. A gondozottak a Polgármesteri
Hivatal által nyújtott támogatásnak
köszönhetően a fogyóanyagok nagy
részét ingyen kaphatják meg, de van
egy 2 lejes egyéni hozzájárulás is lá-
togatásonként. A szolgálat a lehető-
ségeknek megfelelően próbál ingyen
segítséget nyújtani különféle gyógyá-
szati eszközök (ágyak, tolókocsik stb.)
biztosításában is.

A Mezőpaniti Református Egyház-
község gyülekezeti házában működik
a diakóniai iroda, ahol a kiírt program
szerint a szolgálat munkatársai minden
nap szeretettel várnak kortól függet-
lenül minden olyan járóbeteget, akinek
segítségre van szüksége.

Bár sokan kezdetben bizalmatlanok
voltak a szolgálat munkatársaival
szemben, a legtöbben ma már türel-
metlenül várják őket, nem csak se-

gítségük, de kedvességük, türelmük
és szeretetük miatt is. A találkozások
nem csak a testi fájdalmak, sebek el-
látását célozzák, hanem a lélek gon-
dozását, és az Istenhez való közeledést
is. Isten áldja gondozattainkat, mun-
katársainkat, és gyarapítsa erejüket!

Kovács tibor, 
református lelkipásztor, 

Mezőpanit

Áprilistól működik az otthoni
beteggondozói szolgálat

A MEZőPANiti 
iRoDA PRoGRAMJA:

Hétfő 8.30 – 10.00
Kedd 8.30 – 9.30
Szerda 8.00 – 9.00
Csütörtök 8.30 – 10.00
Péntek 9.00 – 12.00
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2017. október 14-én ünnepélyes
keretek között felavatták a köz-
ségünk központjában helyet

foglaló II. Rákóczi Ferenc fejedelem
félalakos bronzszobrát. A kezében jo-
gart tartó fejedelmet ábrázoló szobor
Pogány Gábor Benő munkája. Egyedi
alkotás, csak egy létezik belőle.

A Polgármesteri Hivatal előtt tartott
ünnepségen a helyi elöljárók és lakósok
mellett részt vett, és felszólalt  L. Si-
mon László magyar országgyűlési
képviselő, Péter Ferenc a Maros Me-
gyei Tanács elnöke, Balog Zoltán Ma-
gyarország Kormányának emberi erő-
források minisztere, Barabási Endre
Küküküllővár református lelkésze, a
szobor megálmodója. Elfogadták a
meghívást a Csíkszeredai Főkonzulátus
képviselői, valamint a Maros megyei
parlamenti képviselők és szenátorok,
környékbeli polgármesterek, lelké-
szek.

Az ünnepséget a Marosvásárhelyi
9-es Honvéd Huszárezred mezőpaniti

huszárainak dísz-
bevonulása nyi-
totta meg, majd
Székely Emese
köszöntötte az

egybegyűl-
teket, és fel-
kérte Bodó
Előd Bar-
na pol-
gármes-
t e r t ,
h o g y
mondja
el be-

s z é d é t .
K ö z s é -
günk elöl-

járója sze-
rint a feje-
d e l e m
munkás-

sága és istenhite bátorító lehet szá-
munkra, valahányszor elsétálunk a
szobor előtt eszünkbe juthat Rákóczi
haláláig tartó küzdelme a magyarsá-
gért, Erdély és Magyarország meg-
maradásáért.

Balog Zoltán az ünnepségen úgy
foglamazott, hogy II. Rákóczi Ferenc
életműve építőkő a jövő számára is.
Hozzátette, hogy a külhoni közössé-
geknek nyújtott támogatások révén
az anyaország olyan értékekkel is
gazdagodik mint a szülőföld iránti
szeretet.

L. Simon László országgyűlési kép-
viselő fontosnak tartotta elmondani,
hogy lelki és szellemi otthonra lel er-
délyi magyar testvérei és barátai kö-
rében. A mezőpaniti szoborállítás a
rendszerváltás utáni rehabilitáció ré-
sze, hiszen Erdély településein sok
olyan alkotás van, amelyeket méltat-
lanul állítottak.-tette hozzá.

Barabási Endre, a falu szülötte rö-
viden bemutatta a fejedelem mun-
kásságát, majd felvázolta a községhez
kötődő vonatkozásokat. A hagyomány
szerint II. Rákóczi Ferenc 1707-ben,
útban Marosvásárhely felé a Radnót,
Mezőbánd, Mezőpanit, Marosszent-
király útvonalat járta be, és kíséretével
Mezőpaniti határában is megpihent.

Az avatási ünnepséget a magasztos
és bátorító szónoklatok mellett Bodó
Dávid szavalata és Bodó Csaba me-
zőpaniti énekes előadása színesítette.

A rendezvényt a szobor leleplezése,
koszorúzása és Kovács Tibor Mező-
panit református lelkészének áldása
zárta.

Erdély utolsó fejedelme életével és
munkásságával példamutató lehet Me-
zőpanit község lakói számára is, szob-
rának látványa erőt és kitartást nyújt-
hat a mindennapos küzdelmekben, a
hazaszeretetben és az őseink iránti
tiszteletben.

Köszönetet mondunk Balog Zol-
tánnak, L. Simon Lászlónak a támo-
gatásért, a Nemzeti Kulturális Alapnak,
a községi tanácsosoknak és a helyi
adományozóknak a nagymértékű tá-
mogatásokért, illetve Barabási End-
rének, valamint a Monográfia Alapít-
ványnak a közbenjárásért.

Cum Deo pro patria et libertate -
Istennel a hazáért és a szabadságért!

- 10 -

Szobrot avattak Mezőpanitban 
ii. Rákóczi Ferenc tiszteletére
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Idén augusztus 4–5. között került
megrendezésre a falunapként is-
meretes Mezőpaniti Napok, ahol

a község tánccsoportjai, énekesei
mellett felléptek magyarországi és
más erdélyi előadók is.

A háromnapos rendezvény pénte-
ken a helyi kultúrotthonban kezdődött,
ahol a csornai Pántlika Néptáncegyüt-
tes lépett fel. A táncházzal egybekötött
rövid mulatságot szabadtéri filmvetítés
követte a sportpályán. A magyarság
legfőbb nemzeti ereklyéje, koronázási
jelvényeink és királykoronázásaink
eddig ismeretlen történeteiről szóló
ismeretterjesztő filmjét láthatták az
érdeklődök Bárány Krisztián rende-
zésében A Szent Korona és koronázási
kincseink nyomában címmel. 

Szombat reggel a Marosvásárhelyi
9-es Honvéd Huszárezred mezőpaniti
huszárainak lovas felvonulása hívo-
gatta a lakókat az aznapi események-
re. Az iskolalátogatás, valamint a
Néprajzi Múzeum meglátogatása után
nyitott beszélgetésre hívták a szer-
vezők a lakósokat. A Gyülekezeti
Ház terme adott otthont az Értékek
határok nélkül elnevezésű testvér-
kapcsolati konferenciának, ahol a

Magyarországról érkező gönyűi, ka-
posmérői és sárszentágotai testvér-
települések képviselői, valamint a
falu elöljárói, tanárai beszélgettek
az együttműködési lehetőségekről,
a közös tervekről.

A szombat délutáni programot a
sport, a népzene és a néptánc töltötte
ki. A focibajnokság után fellépet a
csittszentiváni Gyöngyvirág Néptánc-
csoport és a mezőbergenyei Kincsásó
Néptánccsoport. Az est meghívottja
László Attila, valamint Szabó Előd
és a TITÁN volt. A koncertek után
éjszakába nyúló szabadtéri bál és tá-
bortűz zárta a napot.

folytatás a 12. old.

Mezőpaniti Napok 2017 - közös 
ünneplés testvértelepüléseinkkel
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Újraindult a mezőpaniti 
képzőművészeti alkotótábor

Vasárnap délelőtt ünnepi isten-
tiszteletre került sor a Mezőpaniti
Református Templomban, ahol
igét hirdetett Kovács Tibor lelki-
pásztor. A szertartás végén Bodó
Előd Barna polgármester köszön-
tötte a 40, 50 és 60 éves házasokat
egy szál virággal és emléklappal.

A délután folyamán folytatódtak
a köszöntések a sportpályán. Fel-
szólították a színpadra az idei év-
ben 18. életévüket betöltötteket,
valamint a tavalyi Mezőpaniti Na-
pok óta született kisbabákat és
szüleiket.  

A Mezőpaniti Muskátli Nép-
tánccsoport és a Lánc-lánc Gyer-
mekjátékkör fellépése után a me-
zőpaniti huszárok és Pászka Lehel
lovasíjász bemutatójára került sor,
aki az esős idő ellenére kitartóan
elevenítette fel a magyar harcmű-
vészeti, lovasíjászati technikákat.

A nap további részét zenés mű-
sorok töltötték ki. Felléptek a helyi
énekesek (Bodó Csaba, Barabási
Aranka, Lukács Levente Zoltán,
Mezei Zsolt) és a Hajlik a Rózsafa
Magyarnóta Társulat, illetve a 16
tagú Csíkmadarasi Népi Zenekar.
Az est fénypontja a Holdviola kon-
certje és a tűzijáték volt.

A felállított sátraknál a kötött
programokkal párhuzamosan is
zajlottak események. A Mezőpaniti
Gazdák Egyesületének sátránál te-
matikus előadásokat és borkostolót
tartottak, e mellett volt gyerek-
sarok, huszársarok és egészség-
sátor is.

A Mezőpaniti Napok sikeres
megszervezéséért köszönet jár
Mezőpanit Önkormányzatának, a
Pro Pambus Ifjúsági Egyesületnek,
a Mezőpaniti Gazdák Egyesületé-
nek és minden támogatónak és
önkéntesnek, aki valamilyen for-
mában hozzájárult a rendezvény
sikerességéhez és testvértelepü-
léseink látogatóinak fogadtatásá-
ban.

Hat év szünet után újraindult
a Molnár Dénes Alkotótábor,
amelyre szeptember 10–17.

között került sor. A 12. alkalommal
megszervezett eseménynek a Mező-
paniti Református Egyház gyülekezeti
terme adott otthont.

Czirjék Lajos a Maros-Mezőségi
Művésztelep elnöke szívügyének érzi
ezt a vidéket, hiszen itt született, és
küzd azért, hogy a Molnár Dénes által
elindított képzőművészeti alkotótábor
évről-évre megszervezésre kerüljön. 

A táborba 16 alkotó kapott meghí-
vást: egy Hollandiából, egy Magyar-
országról, tizenegy Erdély különböző
vidékeiről és három Mezőpanitból. A
művészek megfelelő technikai és anya-
gi hátterének biztosításában nagy se-
gítséget nyújtott Mezőpanit Önkor-
mányzata, a Mezőpaniti Református
Egyház valamint a Monográfia Ala-
pítvány. 

Czirjék szerint az erdélyi falvaknak,
így Mezőpanitnak is van egy hangulata,
érződik a múltja, történelme, hagyo-
mánya és ezek üzennek a mai ember-
nek. Az alkotó ezt próbálja megőrizni
és rögzíteni valamilyen formában,

hatnak rájuk az itteni emberek, a táj
szépségei, a mindennapi problémák.

Ifj. Molnár Dénes alkotó becsületbeli
kötelességének érzi folytatni azt a
munkát, amelyet apja elkezdett, a
tábor rendszeres megszervezését, és
továbbfejlesztését. A művész szerint
az itt eltöltött hét során lehetőség
adódik az alkotóknak megörökíteni a
falu értékeit, építészeti remekműveit,
amelyek pótolhatatlan kulturális és
antropológiai dokumentumok (faragott
székelykapu, tiszta szoba stb.). Tá-
mogatja a táborral kapcsolatos ter-
veket, és örül az önkormányzat tá-
mogatásának, ami arra utal, hogy nyi-
tottak a művészeti tevékenységek
iránt.

A szervezők jövőbeli célja a tábor
rendszeres megszervezése, valamint
a művészetek fontosságának a hang-
súlyozása a laikusok számára is.

A tábor utolsó napján egy kiállítást
szerveztek a templomkertben az itt
készült munkákból, és ezt követi egy
tárlat a többi mezőségi táborban al-
kotott munkákkal együtt Marosvá-
sárhelyen, Nagybányán és Bukarest-
ben.
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Egyesületünk a 2017-es év elején
több tevékenységet tervezett,
amelyekre már márciusban

elkezdtünk pályázni. Ezennel is kö-
szönjük Csiszér Albert munkáját, aki
segített a pályázatok megírásában. 

Az első rendezvényünk a Családi
Piknik volt, ahova a gyerekes csalá-
dokat hívtuk meg az óvoda udvarán
rendezett eseményre. A kedvenc ug-
rálóvár mellett meghívott volt a Stone
Hill zenekar, aki zenés műsorral szó-
rakoztatta a gyerekeket. Ezek mellett
a gyerekek lovagolhattak, és egyéb
gyerekjátékokat próbálhattak ki, ame-
lyet a Marosvásárhelyi 9-es Honvéd
Huszárezred mezőpaniti huszárai biz-
tosítottak. A felnőttekre is gondoltunk
a Családi nap alkalmával. Meghívtuk
Kádár Annamária pszichológust, hogy
tartson előadást a gyerek és szülő
kapcsolatról. A rendezvény egy közös
szalonnasütéssel ért véget.

A következő tevekénységünk a Me-
zőpaniti Napok szervezése, ahol a
helyi önkormányzatnak segítettünk
megszervezni ezt az eseményt. Ugyan-
akkor ebben az időszakban szerveztük
meg a Biciklitúrát, amely a nagy meleg
ellenére is nagyon sikeres volt. 

Legnagyobb tevékenységünk, amire
három támogatótól is sikerült pályázni,
a Székely-Mezőségi Vigadalom volt,
amelyet 2017. szeptember 16-án, szom-
baton délután tartottunk. A Mezőpaniti
Kádár Márton Általános Iskola ud-

varán megszervezett esemény a részt-
vevő tánccsoportok és zenészek hu-
szárok vezette felvonulásával kezdő-
dött. Tizenegy tánccsoport lépett fel
az eseményen legfőképp a környékbeli
településekről, gyerekcsoportoktól
kezdve, fiatalabb táncosokon át egé-
szen az idősebb, mezőpaniti adatköz-
lőkig. A táncelőadások között nép-
dalénekesek is felléptek, név szerint
Barabási Beatrix, Gálfalvi Rebeka,
Nagy Szilvia és Kovács József. A 120
fellépőt legalább ugyanennyi néző kö-
vette figyelemmel. 20 órától éjjel 1
óráig szabadtéri élőzenés táncház kö-
vetkezett az Ördöngös Zenekar tag-
jainak (Miklósi Hunor, Szigeti Nimród,
Filep Balázs) kíséretével, melyet jó-
kedvű és jóízű nótázás egészített ki.
A Székely-Mezőségi Vigadalomnak
kitűnő helyszínt biztosított az iskola,
amelynek termeiben a tánccsoportok
öltöztetését és étkeztetését is meg
lehetett oldani, az udvaron pedig bő-
ségesen volt hely a színpadnak és a
nézőknek. 

A következő eseményünk a Tájfutás
volt, amely már ötödik alkalommal
nagyon sikeresnek bizonyult. Har-
mincöt gyerek és három felnőtt ne-
vezett be a versenyre, amit szalon-
nasütés követett. 

A Pro Pambus önkéntesei által az
év folyamán felújításra került a falunk
bejáratánál található üdvözlőtábla. 

Köszönet a támogatóinknak, akik

az év folyamán hozzájárultak az ese-
mények megvalósításához:

Mezőpanit Polgármesteri Hivatala,
Maros Megyei Tanács, Communitas
Alapítvány és RMDSZ, Therezia KFT,
Barcsa Pizzázó, Thabar Bistro, Timko,
Ferem KFT, Barabási Antal és Enikő,
Titam Tomis KFT, Sabila KFT, Csa-
beny KFT.

Köszönet a partnereinknek:
Monográfia Alapítvány, Mezőpaniti

„Kádár Márton” Általános Iskola, Por-
ka Mezőpaniti Néptánccsoport. 

Pálfi Botond, 
elnök, Pro Pambus

Sikeres évet zárt a Pro Pambus 
ifjúsági Egyesület Mezőpanitban
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AKincsásó Egyesület tevékeny-
ségeinek sorozata januárban
kezdődött, ekkor táncházat

szerveztek, ahol az Üver zenekar húzta
a talpalávalót. A táncház sikeresnek
bizonyult, a résztvevők száma megkö-
zelítően 70. 

Március 15-én az egyesület a forra-
dalom hőseire emlékezett a mezőber-
genyei református templomkertben
levő emlékkőnél. A színvonalas em-
lékműsort koszorúzás követte. Ugyan-
ebből az alkalomból az egyesület 8
képviselője részt vett Kisgyőrben az
1848-as emlékmű koszorúzásán.

Áprilisban az egyesület megszervezte
a tavaszi nagytakarítást. A falu utcáiról,
valamint a falu környékén levő terüle-
tekről 200 zsák szemetet gyűjtöttek
össze a helyi fiatalok.

Június 1-jén a gyerekek számára
rendeztek élményekkel teli napot Gye-
reknap alkalmából. 80 gyerek vett részt
a közös játékban. Ügyességi versenye-
ken, vetélkedőkön, arcfestésen vehettek
részt a  kicsik. A nap lejártával minden
gyerek oklevéllel és ajándékkal távozott
haza. 

A Kincsásó Egyesület legnagyobb
méretű rendezvényére, a Maros-Me-
zőségi Népzene- és Néptánctalálkozóra
július 26–30. között került sor. Az ese-
ményre 10 tánccsoport volt hivatalos,
amelyből egy Felvidékről, egy Magyar-
országról és 8 Erdélyből érkezett. A
tábor ideje alatt minden nap tánc- és
népdaloktatás zajlott. A gyerekek népi
gyermekjátékokon vehettek részt. Min-
den este színvonalas előadásokat te-
kinthettek meg az érdeklődők (népi
hangszerek és különböző dobfajták be-
mutatása, mezőpaniti és mezőmadarasi
hagyományőrzők táncelőadása). Minden
este a táncházban bizonyíthatták a
résztvevők tánctehetségüket. Vasárnap,
a tábor utolsó napján gálanapot tar-
tottunk, ahol a résztvevő tánccsoportok
bemutatták hagyományos táncaikat. A
tánctábor fénypontja a Magyar Művé-

szeti Akadémia Népművészeti Tago-
zatának vezetője által átnyújtott ki-
tüntetés volt, melyet az egyesület a
magyar népművészet életben tartásáért
és továbbörökítéséért végzett tevé-
kenységéért elismerésként kapott. Az
Oklevelet Kékedi László, a Népművé-
szeti Tagozat vezetője adta át.

Augusztus 21–27. között megszer-
veztük a Mezőbergenyei Alkotótábort.
A helyi Diakónia Központ épületében
6 magyarországi és 2 erdélyi művész
alkotott. A helyi fiataloknak minden
délelőtt alkotó tevékenységeket bizto-
sítottak. Az itt készült munkákból a
tábor zárónapján kiállítást szerveztek. 

Szeptemberben az egyesület 30 sze-
mély képviseletében részt vett a Kisgyőri
Szüreti Napokon. A kisgyőriek megte-
kinthették a Kincsásó Néptánccsoport
táncelőadását. 

Októberben Szlovákiába, Rozsnyóra

volt hivatalos az egyesület. 20 bergenyei
tett eleget a meghívásnak. A Kincsásó
Néptánccsoport ez alkalommal is szín-
vonalas táncelőadással bizonyította az
erdélyi táncok szépségét. A tánccsoport
a felsoroltakon kívül megközelítően 10
fellépéssel vett részt különböző erdélyi
rendezvényeken. 

Tevékenységeink sorozata novem-
berben és decemberben is folytatódik.

Gálfi Gizella, titkár, 
Kincsásó Egyesület

idén is sok kincset ástak elő Mezőbergenyében 
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Újraéledt a Muskátli 
Néptánccsoport Mezőpanitban AMezőpaniti Muskátli Néptánc-

csoport a kétezres évek elején
alakult a Mezőpaniti Kádár

Márton Általános Iskolában. Iskolás
éveik rendszeres alkalmai voltak a
táncpróbák, a fellépések mind itthoni,
mind külföldi színpadokon. Több éves
kimaradás után a csapat elkötelezte
magát a hagyományok ápolására. Új
tagokat toboroztak, és még mindig
szívesen látják a 13 éven felüli táncolni
vágyók jelentkezését a csapatba.  Mo-
réh Zsolt és Kovács Ildikó jelenleg
20 aktív tagot oktat heti rendszeres-
séggel.

Minden meghívást szívesen fogad-
nak, próbálnak eleget tenni minden
felkérésnek. Az idén felléptek Mező-
bándon, Mezőmadarason és többször
is Mezőpanitban. 

Jövőbeli terveik közé tartozik a
vajdaszentiványi és a mezőségi tánc-
rendek elsajátítása.

Garamkövesdre látogattak a Székelykövesdiek

Székelykövesd idén is eleget tett
a szlovákiai garamkövesdi meg-
hívásnak. Egy maroknyi kövesdi

a polgármester úrral együtt májusban
ellátogatott a testvértelepülésen meg-
rendezett Orbán-napi ünnepségre. Az
eseményen részt vett a nógrádkövesdi
küldöttség is.

Ez a látogatás azért is volt fontos,

mivel községünk új polgármesterét is
bemutatták a testvértelepülések veze-
tőinek. A rövid eszmecsere után ünnepi
szentmisén vettek részt a vendégek. Ezt
követte egy egész délutánt betöltő prog-
ramsorozat, amelyben részt vett a falu
apraja-nagyja. Az óvodások, a fiatalok
és a középkorúak is egyaránt bemutatták
előadásaikat.

Vasárnap a szívélyes jókívánságok és
a búcsúzkodás után a székelykövesdiek
elindultak hazafele – tele élményekkel,
ötletekkel – abban a reményben, hogy
jövőre is részt tudnak venni a garamkö-
vesdi Orbán-napi faluünnepen.

Kelemen Melinda, 
helyi tanácsos, 
Székelykövesd
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Ügyfélfogadási program 
a Polgármesteri Hivatalban

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

Fogadóórák programja

Bodó Előd Barna 
polgármester fogadóórája

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

Gálfi Sándor 
alpolgármester fogadóórája

Hétfő 12:00-14:00
Péntek 9:00-10:00

A fogadóórákra 
előzetes beje lent kezéssel 

lehet időpontot kérni a 
0265-322112-es 
telefonszámon.

tisztelt lakosok!

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

Köszönjük az együttműködést!

Felhívás: 

David Erika Éva a Petru Maior Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtan, Jogi és
Közigazgatástudományi karán végzett
2008-ban, majd ugyanott 2014-ben a
Jogi Kar diplomása. Továbbképzéseken
vett részt a szociális munka elvégzésére.
Hét év szociális osztályon való tapaszta-
lattal rendelkezve jelenleg a Mezőpanit
Polgármesteri Hivatalánál az anyakönyv-
vezető szerepét tölti be. Munkakörébe
tartozik az anyakönyvi kivonatok (szü-
letési, házassági, halotti) kiadása, szüle-
tési és házassági névmódosítások iránti
kérések elbírálása, a községben történt
elhalálozások anyakönyvezetése, vala-
mint a  házasságkötések. 

Györi Kinga a
Babeș-Bolyai
Tudományegye-
tem Közigazga-
tás szakán vég-
zett 2007-ben.
Eddigi munkás-
sága során hely-
ségfejlesztési
stratégiák elkészítésével, pályázatírás-
sal foglalkozott, valamint IT szakmá-
ban dolgozott projektmenedzserként.
Szeptember óta a területrendezésért

felelős (urbanisztika) a hivatalnál.
Munkakörébe tartozik a területrende-
zési, illetve építési engedélyek kibo-
csájtása, az építési munkálatok felügye-
lete és helyszínen való ellenőrzése.
Célja, hogy minőségi szolgáltatásokat
nyújtson a közösségnek, és minden
közérdekű és egyéni építési, lebontási,
valamint felújítási munkafolyamat a
jogszabályok előírásai szerint történ-
jen.

Lovász Boglárka 2011–2016 kö-
zött végzett alap- és mesteri képzést
a Sapientia EMTE Kommunikáció és
közkapcsolatok szakán. Eddig szö-
vegtördeléssel, és weboldalmened-
zseléssel foglalkozott. Jelenleg köz-
kapcsolati feladatkört tölt be a helyi
tanácsnál. Munkakörébe tartozik a
lakósok tájékoztatása, informálása
különböző csatornákon keresztül.
Célja, a községbeliek rendszeres és
pontos értesítése az önkormányzat
tevékenységeiről, céljairól.

Új kollégákkal 
bővül a polgármes-
teri hivatal csapata

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


