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Reményteljes várakozás

Tisztelt községbeliek! Két és fél
évvel ezelőtt tettünk esküt, a
helyi tanács tagjaival együtt,
hogy legjobb tudásunk szerint
igyekszünk fejleszteni Mezőpa-
nit Községet. Akkor mindannyi-
an új feladatként tekintettünk
erre a kihívásra. Több mint két
év távlatából már sok mindent
sikerült megérteni, megtapasz-
talni. 

Az például világosan látszik, hogy
a román állami közigazgatásban sok
a probléma: lassúak a döntéshozási
mechanizmusok, agyon van bonyo-
lítva a legtöbb dolog, és semmikép-
pen nem úgy lehet haladni az elter-
vezett dolgokkal, mint azt magán-
emberként, vagy cégvezetőként meg-
szoktuk. Mi ezt megértettük, ha el-
fogadni nem is sikerült, és ezekhez
a körülményekhez képest szerveztük

munkánkat. Van még mit javítani,
jobbítani a részünkről is, de ered-
ményekkel is büszkélkedhetünk.
Több mint 45 millió lej értékben ad-
tunk le pályázatokat, és ebből több
mint 10 milliót eddig meg is nyertünk.
De rengeteg átalakítás, fejlesztés
történt saját költségvetésből is, ami-
ket a közeljövőben összesítünk, és
szeretnénk megosztani mindenkivel.
Nem is térek ki most a részletekre.

Adventben, várakozásban va-
gyunk. Jézus születésére, a vele való
találkozásra készülünk. De folya-
matos várakozásban vagyunk mi ma-
gunk is, a közös nagy projekt tekin-
tetében, a község fejlesztését illetően.
Nagyon sok minden nem tőlünk függ,
hanem Bukaresttől, Gyulafehérvártól
vagy más intézményektől. Mi a ma-
gunk részét megtesszük, leadjuk a
pályázatokat, leadjuk az igényléseket
a következő évi költségvetésre. Re-

ménységünk van afelől, hogy mind-
annyiunk fölött az Úr áll, aki min-
denféle akadályt és akadékoskodó
hivatalnokot a helyére tud tenni.
Reményteljes várakozásban tesszük
tehát a dolgunkat, hogy a befektetett
munkának eredménye lesz, mint az
több esetben be is igazolódott.

Új évet tervezünk, 2019-ben több
nagyobb méretű beruházás elkez-
dődik községünkben. Kérjük Isten
segítségét a terveink megvalósítá-
sához, és alázattal végezzük a ránk
bízott munkát. Azt kívánom min-
denkinek, hogy a következő esztendő
hozzon családja számára is áldáso-
kat, lelki és anyagi értelemben egya-
ránt, épüljön, szépüljön közösségünk,
környezetünk! Reményteljes adven-
tet, és reményteljes várakozást kí-
vánok mindenkinek!

Bodó Előd Barna, 
polgármester

MEZŐPANIT KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERI 

HIVATALA 
nevében minden községbeli 

lakost szeretettel köszöntünk. 
A hivatal munkatársai, 

Bodó Előd Barna polgármester 
és Gálfi Sándor alpolgármester

áldott karácsonyt és 
lélekben megújult, 

sikerekben gazdag békés 
új esztendőt kíván!
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Díszkivilágítás 
helyett utcai 
fényekre 
költöttünk

Úgy döntöttünk, hogy idén a
díszkivilágításra szánt nem kevés
összeget a közvilágítás fejlesztésére
költjük. Persze, fontos az ünnepi
hangulat, de úgy láttuk, hogy túl-
ságosan nagy árakat kérnek a dísz-
kivilágítást forgalmazó cégek. Idén
kormánypénzből és saját források-
ból 150 oszlopra került LED-es vi-
lágítás. Legutóbb Csittszentivánon,
a főúton sikerült kicserélni a köz-
világítást modern, ledes megoldásra.
Az onnan leszerelt, még mindig
hatékony égőkkel lecseréljük a köz-
ség területén még fellelhető elavult
világítást. Év végére így nem marad
a községben régi típusú, nem ha-
tékony égő.

vízvezetékre a községközpontban, mi-
után a tavaly kiépültek a hiányzó vég-
aknák, kitisztíttattuk a vezetéket és
megtörtént a nyomásteszt is. Mivel
községszinten ez az első vízbekötés
a háztartásokhoz, nem volt zökke-
nőmentes a folyamat, értek kritikák,
voltak feszült pillanatok, de összes-
ségében a normalitás jellemezte az
egész folyamatot. Ezúttal is köszönjük
mindenkinek a türelmet, az együtt-
működést, vagy magát a tanulságot. 

Nem utolsósorban 
pár érdekes adat:

1. 270 megkötött szerződés;
2. 12 utcában történt bekötés;
3. December közepéig 99%-ban el-

végezve és átvéve;
4. A felhasználók fele már aktív

vízfogyasztó;
5. Novemberben megtörtént az első

részleges leolvasás, amiben a la-
kosság egy része is besegített;

6. Készült egy saját nyilvántartási
rendszer, ami egy automatikus
számlázást támogat;

7. Az első csőrepedést sikerült 48
órán belül megoldani;

8. Igyekeztünk aktuális infókkal
szolgálni a lakosságnak, havi 1–
2 értesítő közlésével;

9. Vízaknát sikerült telepíteni az
óvodához, a járóbeteg és állat-
orvosi rendelőhöz, valamint két
telekhez, ami a hivatal tulajdo-
nában van;

10. Hiányos adatbázisok napraké-
szek vagy véglegesítés alatt;

A következő lépések:

- Párhuzamos vezeték (3-ik neki-
futás) meghirdetése, szerződés-
kötés (várható 2019 első negye-
déve);

- 4 km új hálózat letétele 4 hónap
alatt;

- A a háztartások rákötése az új veze-
tékre;

- Felkészülés és átadás az Aquaserv
részére;

Menyhárt Sándor

Ivóvíz a 
mezőbergenyei 
intézményekben
Zajlik Mezőbergenyében a köz-
intézmények ivóvízrendszeré-
nek kiépítése. Bár egy speciális és
költséges megoldást tudunk csak al-
kalmazni (kb. 350.000 lej), rendkívül
fontos, hogy a helyi iskolát, óvodát,
egészségügyi rendelőt és kultúrott-
hont vezetékes ivóvízzel el tudjuk
látni Mezőbergenyében. Ugyanakkor
egy köztéri ivóvízcsapot is felszere-
lünk a lakosok ivóvízgondjain segítve.
Az időjárástól függően még a tavasz
beállta előtt szeretnénk végezni a
munkálatokkal.

Hasznos tudnivalók az 
ivóvízellátással kapcsolatban

Sikerült elkezdeni az év második
felében a háztartások rákötését a fő
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Megújult a Mezőpanit felé vezető DJ154F
jelzésű megyei út. Köszönjük a Maros
Megyei Tanácsnak, Péter Ferenc elnök
úrnak, hogy felvetésünkre erre a 3 km
hosszú, sokak által használt útszakaszra
is új aszfaltréteget húztak. Korábban Me-
zőbergenyében a vasúttól a Bándi tetőig
került új aszfaltréteg a megyei útszakaszra
a Megyei Tanács beruházása keretében.

Kiírtuk a licitet 10 km utcahálózat
aszfaltozására a községünkben. A cég,
amely a kivitelezést elnyeri, 2019 tavaszán
el is kezdi a munkát, amelyen max. három
éven át szakaszosan fog dolgozni. Így a
község mindegyik falujában lesz aszfal-
tozás a következő 3 évben. Ez tulajdon-
képpen csak attól függ, hogy a kormány
utalja-e időben a megígért finanszírozást. 

Új eszközök a község tulajdonában
A Polgármesteri Hivatal gép-
parkja folyamatosan bővül. A
buldoexkavátor és a gépkocsi-
utánfutó után, most a LEADER
pályázatból egy felszerelt – 110
lóerős, Hattat márkájú, Perkins
motorral működő – traktort vá-
sároltunk, amelyhez hozzátar-
tozik egy homlokrakodó kar,
egy hótoló, egy rakodó kupa és
egy 7 tonnás pótkocsi. Később
érkezik majd egy fűnyíró kar is.
Szintén a pályázatból sikerült
vásárolni ezek mellett egy fű-
nyíró kistraktort is. 

Ezen felül beszereztünk egy hasz-
nált, jó állapotú, 7 személyes, rakteres
gépkocsit, egy Mercedes Sprinter tí-
pusú gépjárművet a községi közterület
karbantartó-csapat munkájának erő-
sítésére.

Mindezeket nyáron szállításra,
fűnyírásra, karbantartási munkák el-
végzésére, télen az utak hótalanítására
tudjuk majd használni.
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Az előzőekben már írtam arról,
hogy miért nem éri meg építési
engedély nélkül építkezni. Amit
itt kiemelnék az az, hogy az épí-
tési engedély megszerzése nem-
csak a többletköltségekkel
szemben nyújt biztonságot, ha-
nem az esetleges lebontási el-
rendeléstől sem kell tartanunk.
Ugyanis, ha valaki saját belátása
szerint elkezdi az építkezést,
megeshet, hogy a lebontást ren-
delik el a hatóságok, hiszen szá-
mos szempontnak nem felel
meg: nincsenek betartva a tűz-
biztonsági előírások, valamint a
Polgári Törvénykönyv szabályo-
zásai, ami a telkek közötti távol-
ságokra vonatkozik.

Nagyon fontos szem előtt tartani,
hogy azon személynek, aki úgy kezd
el építkezni, hogy nincs meg az építési
engedélye, pénzbírság jár (ez, a törvény
alapján, 1000 – 100.000 lej között van),
és emellett két nagyon fontos tanul-
mányt el kell készíttessen: tartószer-
kezeti- illetve tűzbiztonsági szakvéle-
ményt, ami időigényes és sokba kerül.
Ezért sokkal jobb betartani a sorrendet:
először megszerezni az engedélyt rá
és utána kezdeni el az építkezést.

Az Építési munkálatok engedélye-
zésére vonatkozó 1991-es évi 50-es
törvény értelmében a megoldás azok
számára, akik már elkezdték az épít-
kezést az engedély megszerzése előtt,
az az építkezés jogszerűsítése (a tör-
vényben szereplő kifejezés: „Intrare

în legalitate”).
Ezen eljárás megvalósításához a

következő lépéseket szükséges meg-
tenni:
● Rendezni a telekre vonatkozó

tulajdonjogi viszonyokat;
●Összeállíttatni a tervezővel a Te-

rületrendezési igazolványhoz (Certi-
ficat de urbanism) szükséges iratcso-
mót, és megszerezni ezt a Polgármes-
teri Hivatal Területrendezési osztály-
ától;
● Beadni a kérést az Építési enge-

délyre a következő iratcsomóval
együtt:

1. A Területrendezési igazolvány
által kért engedélyek (Avize);

2. Tűzbiztonsági szakvélemény;
3. Tartószerkezeti szakvélemény;
● Az engedély megszerzése és a

munkálatok befejezése után, megsze-
rezni a Polgármesteri Hivatal Terü-
letrendezési osztályától a munkálatok
átvételi bizonylatát (recepciót);
● A topográfussal elkészítteteni a

telekeléshez szükséges iratcsomót;
● Az épületet bejegyezni a telek-

könyvbe a Megyei Kataszteri Hiva-
talnál;

Györi Kinga

Iskolafelújítás Csittszentivánon
Újabb előrelépés történt a csittszentiváni iskola fel-
újítása kapcsán: aláírtuk a támogatási szerződést
Gyulafehérváron a Regionális Operatív Program ke-
retében. Simion Cretuval, a Központi Fejlesztési
Régió igazgatójával további fejlesztési lehetőségekről

is beszélgettünk. A munka dandárja most kezdődik:
tervezés, munkálatok kivitelezése. Jelenleg közbe-
szerzés alatt van a munkálatok tervének az elkészítése,
várhatóan 2019 nyarán, az iskolai szünetben kezdődne
a főépület felújítása.

Építkezés jogszerűsítése (Intrare în legalitate)
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2018. nov. 16–17-e jeles
napokként íródtak be 
a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola 
történetébe.  Ekkor ün-
nepelte ugyanis az in téz -
mény átadásának 50. év-
fordulóját. E jubileumi
évforduló méltó megün-
neplésére iskolánk sok-
színű rendezvénnyel ké-
szült. Az előző hetek a
lázas készülődés jegy-
ében zajlottak, melyben
derekasan kivette részét
az iskola apraja-nagyja,
diákok és pedagógusok
egy aránt.

A pénteki nap, 16-a a tu-
dományoknak volt szentel-
ve. Tartalmas vetélkedők,
kiselőadások, bemutatók zá-
róakkordjaként felavattuk a
„Tudás fája” címmel ellátott
alkotást, Borbély Attila fa-
ragász munkáját, mely ez-
után a tudományos tevé-
kenységek szimboluma lesz.

Szombaton egy kulturális
műsor keretében folytattuk
megemlékezésünket. Deák
János igazgató úr meghívá-
sára színültig telt a torna-
terem, együtt ünnepeltek az
iskola diákjai, pedagógusai,
az egykori oktatók, tanulók,
a község elöljárói és a meg-
hívottak. Az esemény fényét
az intézmény jelképei is
emelték: a kórus előadásá-
ban felcsendült az iskola
himnusza – Szilágyi Mihály
szerzeménye, elhangzott
Tóth Árpád  „Köszöntő”
című verse, és díszes jubi-
leumi zászló került az iskola
lobogója mellé.

A felidéző-emlékező be-
szédek sorát Deák János

igazgató indította, aki a ta-
nár, gyermek és szülő hár-
mas kötelékének fontosságát
hangsúlyozta, mint az iskolai
munka elengedhetetlen alap-
ját. A mezőpaniti oktatás
rövid történetét is az igaz-
gató úr ismertette, aki kö-
szönetét fejezte ki az iskola
történelmét formáló elődök-
nek: Zsigmond Ferenc, Ká-
dár Márton, Farkas Domo-
kos, Bodó Sándor, Adorjáni
Zoltán iskolaigazgatóknak.

A meghívott pedagógusok
közül Bodó Sándor volt igaz-
gató Kádár Mártonra emlé-
kezett, majd az általa veze-
tett iskolaépítés fontossá-
gáról beszélt, amely elindí-
totta a mai iskola közös erő-
vel, kalákában megvalósított
felemelését. A 89 éves Kon-
rád Béla, az intézmény volt
biológiatanára szólt a jelen-
levőkhöz, aki úgy tartja szá-
mon a panitiakat, mint akik
ragaszkodnak anyanyelvük-
höz, hagyományaikhoz és
egyházukhoz. Deák Júlia ta-
nárnő pályafutására tekin-
tett vissza; elmondta, hogy
férjével nagy családjukként
tekintenek az iskolára, mely-
hez való ragaszkodása gyer-
mekkorába nyúlik vissza,
amikor átélhette az új épület

alapozásának, felavatásának
monumentumait.

A község elöljárói, Bodó
Előd Barna polgármester,
Gálfi Sándor alpolgármester,
valamint Kovács Tibor lel-
kész is megosztotta gondo-
latait a hallgatósággal; Mis-
kolczy Józsefné a tiszakeszti
Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Általános Iskola igaz-
gatónője pedig a magyaror-
szági testvériskola üdvöz-
letét adta át.

A beszédeket az V–VIII.
osztályos tanulók előadása
követte. Mátyás-év lévén ze-
nés-táncos-irodalmi műso-
runkat úgy állítottuk össze
kollégáimmal – Szabó Csilla
magyartanárnővel és Bartis
Zoltán zenetanárral –, hogy
a reneszánsz kor hangulatát
idézze. A VII. osztályosok
egy csoportja a „Mátyás ki-
rály lusta húga” című dra-
matizált mesét mutatta be,
melyet a VIII. osztályosok
reneszánsz tánca követett.
A korszak sajátosságait végül
Ráduly Csongor történe-
lemtanár foglalta össze. A
népzene szólamaival kez-
dődő műsort tanulóink Bok-
réta és Muskátli néptánc-
csoportjának pergő ritmusa
zárta. Őket a Táncolj velünk

most csapat készítette fel.
A gyermekek számára iz-

galommal várt pillanat kö-
vetkezett, amikor Nagy Ka-
talin – volt technika tanárnő
- zsűritagként díjazta az I–
VIII. osztályosoknak  meg-
hirdetett verseny nyertese-
it.

A rendezvény utolsó moz-
zanataként Deák János igaz-
gató oklevelet adott át egy-
kori és jelenlegi pedagógus-
kollégáinak, illetve valahány
meghívottnak, aki támogat-
ta-támogatja az intézményt.
A kerek évfordulóra meg-
jelent, az iskola történetét
bemutató Jubileumi króni-
kába is  belepillanthattak az
érdeklődők, jelen lehettek
az új emléktábla leleplezé-
sénél is.

Megható, tartalmas, lé-
lekemelő pillanatokat élhe-
tett át vendég, házigazda e
novemberi napokon. Szá-
munkra nem a hűvös idő,
hanem az emlékezés, a kö-
zös munka melege válik fe-
lejthetetlenné. Köszönjük
ezt az elődöknek, elkötele-
zett, segítőkész kollégáink-
nak és lelkes diákjainknak.

György Csilla, 
magyartanárnő

Még sok-sok ötven évet!
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A GAL3 – Maroskeresztúr, Me-
zőpanit, Marosszentkirály Egye-
sület idén első alkalommal szer-
vezte meg a Helyi termékek
vásárát. Az eseménynek a Me-
zőpaniti Polgármesteri Hivatal
udvara adott otthont.

Összesen 30 vásáros vett részt a
GAL3 térség községeinek (Maroske-
resztúr, Mezőpanit, Marosszentkirály)
helyi termelői közül. A kiállított ter-
mékek között voltak: zöldségek, gyü-
mölcsök, sajtok, méz, péksütemények,
fűszerek, szörpök, bor, pálinka, virág,
kézműves termékek, faragott tárgyak,
adventi koszorúk és sok más egyéb
finomság, érdekesség.

A vásár ünnepélyes megnyitója
2018. október 6-án, szombaton, 11-
kor kezdődött, melyen beszédet mon-
dott Bodó Előd-Barna, mezőpaniti
polgármester és a GAL3 Egyesület
elnöke, Kovács Edit, maroskeresztúri
polgármester, valamint Gál Sándor,
marosszentkirályi alpolgármester és
a GAL3 Egyesület alelnöke, illetve
Sângeorzean Remus Marosszentkirály
polgármestere, Csép Éva-Andrea, kép-
viselő és Böjthe Zoltán, az RMDSZ
körzeti elnöke. Beszédükben mind-
annyian kihangsúlyozták a hasonló
rendezvények jelentőségét a helyi kö-

zösség életében, valamint a tudatos,
helyi termelőktől való minél gyakoribb
vásárlás fontosságát.

A programban szerepelt egy kon-
ferencia is a termelés, értékesítés té-
májában, melyen meghívottak voltak
Makkai Tamás, gazdálkodó és bogyós
gyümölcs feldolgozó, dr. Imre Laura
a Maros megyei Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság ré-
széről, valamint Bálint János, a Sapi-
entia EMTE tanára. A beszélgetés a
bogyós gyümölcsök termesztése, fel-
dolgozása és értékesítése, a növényi
és állati eredetű termékek forgalma-
zásának engedélyeztetése, valamint
a növény- és talajvédelem témakörét
érintette. 

17 órától a térségi néptánccsoportok
műsorát láthattuk, mely fellépések –
reményeink szerint – hozzájárultak
a három község kultúrájának jobb
megismeréséhez és a közösségfor-

máláshoz. Felléptek a következők:
Csittszentiváni Gyöngyvirág Néptánc-
csoport, Maroskeresztúri Tipegők
Néptánccsoport, Mezőpaniti Muskátli
Néptánccsoport, Mezőpaniti Bazsa-
rózsa Néptánccsoport, Marosszent-
királyi Mugurelul Néptánccsoport,
Mezőbergenyei Kincsásó Néptánc-
csoport és a  Marosszentkirályi Vad-
rózsa Néptánccsoport.

Este a Koszika & The HotShots
együttes kivételes koncertje zárta a
napot.

A vásáron nagyon sok érdeklődő
megfordult, és vásárolt, a vásárosok
és vásárlók is nagyon elégedetten tá-
voztak. Reményüket fejezték ki, hogy
lesz mihamarabbi folytatás.

A szervezők is meg lehetnek elé-
gedve, egy jó hangulatú, sok jó és
tartós kapcsolatot teremtő rendez-
vényt sikerült szervezniük.

Györfi Judith

Helyi termékek vására 
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Kedves barátom, ilyenkor kará-
csonyhoz közeledve a reklámoknak,
különféle Tv műsoroknak, iskolai és
templomi szerepeknek köszönhetően
előtérbe kerülnek az ünneppel kap-
csolatos szinte közhelyként ható igaz-
ságok: „legyünk jobbak”, „szeressük
egymást, mert karácsony a szeretet
ünnepe”, „legyen mindenkinek a szí-
vében öröm és békesség”, ... ez mind
igaz és jó is, de van ebben egy nagy
adag három napos önámítás, ha nem
jutunk el odáig, hogy megismerjük
ennek a szeretetnek, békességnek és
örömnek a forrását. 

A karácsony egy fontos kérdést vet
fel: Kicsoda Jézus? Ki az a gyermek
a jászolban? Egy megnyugtató válasz
hiányában bizonytalanságban élünk,
s csak keressük, ... keressük az ünnep
lényegét. Egykor a zsidókat szinte
őrületbe kergette ez a bizonytalanság:
„Meddig tartasz még bizonytalanság-
ban bennünket? Ha te vagy a Krisztus,
mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus
válasza nem késett: „Megmondtam
nektek, de nem hisztek.” (Jn. 10, 24-
25) Nehéz volt elhinni, hogy az ember
Krisztus valóságos Istenként jött kö-
zénk, s ugyanolyan nehéz volt vissza-
tartani magukat attól, hogy hódoljanak
előtte, mert minden tette arról árul-
kodott, hogy Ő a várva-várt Messiás.
Ma is nagyon sok ember ugrál a ka-
rácsony küszöbén, s nem tudja el-
dönteni, hogy hol és hogyan ünne-
peljen. A lélek mélyén, a templom
csendjében vagy a fényes, csillogó,
ideig-óráig mindenért kárpótló világ-
ban? A kérdést a válasz dönti el! Ki-
csoda neked Jézus?   

Ha számodra Jézus egy mesebeli
figura marad, akkor érhető, hogy nem
érted, hogy miért kellene erre az ün-
nepre lelkileg előre készülnöd. Érthető,
hogy miért van az, hogy olyan könnyen
belebonyolódsz az ajándékvásárlás

pénzkérdésébe, s mások karácsonyát
nézve megkeseredsz. Érthető, hogy
miért a padláson lévő kolbász a leg-
fontosabb, s az is, hogy miért keresed
az ünnepben a kényelmet, csak az
evés-ivást, s azt, hogy többet vesze-
kedjetek a családban, ha már többet
is vagytok együtt. Ez is egy válasz
arra, hogy neked kicsoda Jézus.

Van más válasz is? Van más, ennél
jobb karácsony? Lennie kell! Onnan
tudom, mert láttam embereket sze-
gényen, öregen, szerényen, magányo-
san, kereszteket cipelve, s mégis bol-
dogan ünnepelni. Ők mit ünnepeltek?
Kristus tettét: amikor az ember sze-
relmes nem gondolkodik, csak szeret.
Jézus az értünk érzett nagy szerel-
mében, nem gondolkodott, hanem az
eget szétszaggatva érted és értem

földre szállt. Mert Ő téged szeret,
neki te kellesz, s ezért mindent vállalt.
Ez az égtől a földig érő nagy szerelem
a betlehemi jászolban kezdődött, a
kereszten folytatódott, s ezen a ka-
rácsonyon is  lenyúl a mennyből, hogy
megfogja kezed.  Karácsony ennek a
nagy szeretetnek az ünnepe, amely
arról szól, hogy Krisztus enyém, én
pedig örökre Övé.  Ezt az egymásra
találást csak áhítattal, csendben el-
mélkedve, tűnődve, együtt beszélgetve
lehet méltóságteljesen ünnepelni. Az
ünnep helyszíne a belső szoba, a család
és a templom. Ott bent, legbelül,
legyen mindenkinek áldott  karácso-
nya!

Kovács Tibor, 
mezőpaniti  református 

lelkipásztor

Ki fekszik a jászolban?
Ünnepi gondolatok 



A gyermekek, utódok
említése a Bibliában
először az ember te-
remtése és megáldása
után, a bűntelenség ál-
lapotában történik, a
kígyót legyőző Gyer-
meké pedig a bűnbee-
sést követően. Immár
az Istentől elszakadt, a
„nem jó” helyzetébe ju-
tott, az Istennel való
közösségből az enge-
detlenség egyedül-lé-
tébe kilépő embernek.

Ézsaiás ezt az ősi ígéretet
erősíti meg, teszi közvet-
lenné, személyessé. Tudjuk,
a gyermek a jövő garanciája.
Minden születés, minden új
élet reménységet hordoz
magában. De ez a prófécia
nemcsak földi váradalmak-
ról beszél, hanem a meg-
váltás egyetemes távlatairól.
A szó legteljesebb értelmé-
ben igaz: nekünk születik
a Gyermek – társul, sza-
badítóul. Senki nem sa-
játíthatja ki, Ő „az egész
népnek öröme lesz”.
Mindnyájan boldogan
dicsekedhetünk vele:
nézzétek, milyen
gyönyörű Fiút
adott nekem az
Isten! Krisztus
nem palotákba

zárkózott, magát csak ün-
nepeken megmutató trón-
örökös, hanem sorsunkat
vállaló Felkent, aki a mi-
enk lett, mellénk állt,
magára vette bűnein-
ket, és keresztünket
velünk együtt hor-
dozza. Ezen a ka-
rácsonyon is
minden otthon-
ban, minden
szívben, ahol
befogadják,
megszüle-
tik a Meg-
váltó.  

Fiú adatik nekünk … ez
a gyermek örökös tehát,
aki mennyei örökségé-
nek minket is részesévé
tesz. És kiderül az is
a kijelentésből: nem
a véletlen műve ez,
nem valami álta-
lunk kiharcolt
eredmény. Ada-
tik: azaz valaki
c s e l e k s z i k
érettünk. 

Később tisztázza a próféta:
mindezt a seregek Urának buz-
gó szerelme viszi véghez. Ezt
csak megrendült szívvel meg-
köszönni, hittel, hálával, öröm-
mel elfogadni lehet.

A Fiú uralkodni fog: sze-
lídségével, szeretetével, irgal-
mával. Nem marad a jászol-
bölcsőben. Aki befogadja a
karácsonyi gyermeket, az egy
Uralkodót, örökkévaló Királyt
fogad be. Kell-e nekünk ez a
Vendég, aki életünkben, aka-
ratunk, indulataink fölött is
uralkodni akar? Sokan csak
a karácsony kellékeit kérik,
az igazi Ajándék nélkül.

Fogadjuk be az áldott
Gyermeket, és engedjük őt
uralkodni családunkban, gyü-
lekezeteinkben, világunkban.
Békesség, bizalom, boldogság
származik ebből.

Adjon az Úr mindnyá-
junknak mennyei fénnyel be-
ragyogott, Krisztus kegyel-
mével betöltött, szeretetben
megélt karácsonyi ünne-
pet, és testi-lelki erőt, ál-
dást, békességet és élő
reménységet az új esz-
tendőben!

Domahidi Béla 
mezőbergenyei 

református 
lelkipásztor
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Karácsonyi gondolatok „Gyermek születik nekünk, fiú adatik ne-
künk. Az uralom az ő vállán lesz…” (És 9,5)
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Adventben élünk!

Adventben élünk! A Szentírás
két adventről beszél. Az első az
Úr Jézus születésére és az ezt
követő eseményekre emlékez-
tet, a második pedig az Ő dicső-
séges eljövetelére való felkészü-
lésre késztet.  A keresztény
világ december 25-én ünnepi
hangulatban az Úr Jézus szüle-
téséről emlékezik meg. 

A dátum nem fedi a történelmi va-
lóságot, de tény, hogy a Bibliában ol-
vasható jövendölések teljesedéseként,
amikor az idő nagy óráján a mutató a
határozott órát mutatta, Jézus meg-
született  Betlehemben.  „Mikor pedig
eljött az időnek teljessége, kibocsátotta
Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett,
hogy a törvény alatt lévőket megváltsa,
hogy elnyerjük a fiúságot” (Gal 4:4) –

mondja Pál apostol. Az Ige testté lett
Betlehemben. A szentséges éj üzenete,
hogy megszületett Immánuel – velünk
az Isten –, és benne teljesedik az
ígéret: „Ő szabadítja meg az Ő népét
annak bűneiből” (Mt 1:21). Az angyalok
üzenete: „Ne féljetek…, mert született
néktek a Megtartó, aki az Úr Krisztus.”
( Lk 2:11) új perspektívát nyújt az em-
beriség számára.

Az Úr Jézus minden nap meg akar
születni bennünk. Szeretettel zörget
szíveink ajtaján, arra várva, hogy kí-
náljuk fel számára az életünket jászol
gyanánt. Ez lesz az igazi karácsony.
Az első advent előkészíti a másodikat.
A Betlehemben testet öltött, meghalt,
feltámadott és jelenleg a mennyben
közbenjáró Jézus  ezt üzeni: „Íme ha-
mar eljövök” ( Jel.22:14); „Ti is azért

legyetek készen” (Máté 24:44).
A 2018-as esztendő lassan

történelem lesz. Ez hálaadásra és
számadásra késztet. Milyen lesz a
jövő? Ha Jézus lesz életünk kormány-
kerekénél, Vele biztosan célba érke-
zünk.

Mezőpanit község minden lakóját
tisztelettel és szeretettel köszöntöm.
Bátorító jó kívánságomat az Ige sza-
vaival így fogalmazom meg: „Gyö-
nyörködjél az Úrban, és megadja
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te
utadat és bízzál Benne, majd Ő telje-
síti.”(Zsoltárok 37:4-5)

Szász Ernő, 
a Csittszentiváni 

adventista gyülekezet 
lelkipásztora
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Bod Péter, a 18. században élt
magyarigeni református lel-
kész, irodalomtörténész, egy-
háztörténész, történész, író a
következőket írta: „[…] a Krisz-
tusnak négy adventtussa, eljö-
vetele vagyon. Midőn a testben
megjelent. Midőn a szívbe bé-
száll és az embert megtéríti. Mi-
dőn halála óráján elmégyen az
emberhez. Midőn eljő az utolsó
ítéletre.”

Az adventi időszak az erre való
odafigyelésnek az ideje. Elmondhatjuk
azt, hogy Krisztusnak két eljövetele
már megtörtént. Amit a próféták hir-
dettek, vártak, reméltek, az betelje-
sedett akkor, amikor eljött az időknek
teljessége, testté lett az Ige Betle-
hemben.

De számunkra megtörtént a má-
sodik advent is – azért hiszünk, mert

Isten eljött a mi életünkbe. Ez nem
tőlünk van, a Szentlélek munkája ez.
Nem önszuggesztió a hit, hanem Ő
az, aki „Krisztusnak és minden ő jó-
téteményének részesévé tesz” (Hei-
delbergi Káté 53). Isten Lelkének ez
a csodája hasonlít a Megváltó kará-
csonyi születéséhez. Mert az, ami két
évezrede történt, személyessé válik.
A Lélek a valóságunk-valóságlátásunk
részévé teszi Istent. Ahhoz hasonlít-
ható ez, amikor az ember nem tud
szerettei nélkül gondolkodni – benne
vannak az életében, terveiben, dön-
téseiben. Valahogy így ismerjük fel
Istent a mindennapjainkban. 

Ezáltal meggyőződésünkké válik,
hogy Jézus Krisztus velünk van, hogy
Istentől senki-semmi el nem szakíthat
– még a halál sem. Akkor is Krisztussal
találkozunk; ez a harmadik advent.
Nem a mi érdemünk (mert az nincs),

nem a mi tökéletes bűnbánatunk (az
sincs), nem is a mi hitünk tökéletes
volta (mert hitünk sem hiánytalan)
teszi ezt lehetővé, hanem egyedül Is-
ten, aki Krisztusért meg nem emlé-
kezik a mi bűneinkről.

És végül, Krisztus visszajön ítélni
élőket-holtakat, hogy magához vegye
az övéit, hogy azok, akiket az Atya
neki adott, ott legyenek, ahol ő van.
Az első eljövetel tőlük függetlenül,
de értünk történt. A második velünk
történt. A két első advent megtör-
téntével pedig bizodalommal lehetünk
úgy a színről-színre Krisztussal való
talákozásunkhoz, mint az ítélet nap-
jához. Mert ha ővele éltük életünket,
akkor nem az ítélő, hanem a kegyelmes
Istennel találkozunk majd.   

Máthé-Farkas Zoltán 
székelykövesdi és harcói  
református lelkipásztor

ADVENTEK
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Időseket ünnepeltek Csittszentivánon és Mezőpanitban

Tisztelet és megbecsülés az idő-
sek számára, ennek jegyében
szervezte meg a Mezőpaniti He-
lyi Tanács, a Polgármesteri Hi-
vatal, a Mezőpaniti Református
Egyház és a Csittszentiváni Re-
formátus Egyház az idősek kö-
szöntését.  

2018. október 31-én tartották Csitt-
szentivánon az idősek megemlékezé-
sét, amelyen 120 65 éven felüli személy
vett részt a kultúrotthonban megren-
dezett eseményen. Balogh Károly re-
formátus lelkipásztor hirdetett igét,
majd felszólalt Gálfi Sándor Mezőpanit
község alpolgármestere, Csép Éva
parlamenti képviselő és Puskás Árpád
gondnok. Bartha Ernőné Erzsébet
verssel köszöntötte az időseket.

A délután folyamán színes mű-
sorral készültek a csittszentiváni
Gyöngyvirág Néptánccsoport tagjai,
valamint kivetítésre kerültek a 2016–
2017-ben, az idősek napján készített
fényképek.

Advent első vasárnapján, 2018.
december 2-án került sor az idősek
megünneplésére a Mezőpaniti Kul-
túrotthonban, ahol a 70 éven felüli
lakosok közül 100-an ünnepeltek
együtt. Bodó Előd Barna, Mezőpanit
község polgármestere köszöntötte el-
sőként a jelenlévőket, aki  hangsú-
lyozta az idősek egykori és mostani
fontosságát a mai falukép kialakítá-
sában. Felszólalt Csép Andrea kép-
viselőasszony, aki szívhez szóló gon-
dolataival köszöntötte a szépkorúakat,

majd Kovács Tibor református lelki-
pásztor mondta el ünnepi gondolatait.
A délután folyamán megörvendeztette
az időseket a Muskátli és a Bazsarózsa
Néptánccsoport. A meleg beszélge-
tések közben kivetítésre került a
2014,2016 és 2017-ben készült fény-
képekből, videókból összeállított be-
mutató. 

Köszönünk minden adományt, kétkezi
munkát, felajánlást! Jó volt látni szépkorú
testvéreink arcán az örömöt!

Lovász Boglárka
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2018. szeptember 14-én a Bekecs
Néptáncegyüttes „Ember az em-
bertelenségben” című előadását
játszották az iskola udvarán fel-
állított színpadon. Előadásukkal
azok előtt tisztelegtek, akik az
életüket adták a hazájukért, csa-
ládjukért, embertársaikért és
nem utolsósorban azért, hogy
gyermekeik egy jobb világban él-
jenek, példát mutatva emberség-
ről, bátorságról, hazaszeretet-
ről, kitartásról, hitről.

Az „Ember az embertelenségben”
címet viselő táncelőadásban olyan
képeket rajzoltak a tánc, a zene és a
beszéd színpadi nyelvén, amelyek
megidézték a 20. században hadba
vonulók és az itthon maradottak élet-
érzéseit.

Szeptember 28-án, este 8 órától a
Mezőpaniti Kultúrotthonban isme-

retterjesztő történelmi színielőadást
mutatott be az Új Nemzeti Kamara
Színház „A bujdosó fejedelem” cím-
mel. 

A darab érdekessége az volt, hogy
Rákóczi életét híven követhettük, a
vele sírig kitartó hűséges bujdosó-
társa és rajongója, Mikes Kelemen
híres törökországi leveleiből, aki lé-
pésről-lépésre elénk tárta az adott
korszak társadalmi és politikai viszo-
nyait: a színpadon megidézték Zrínyi
Ilonát, a bécsi udvart, a Napkirály,
XIV. Lajos környezetét, vagy éppen
Drinápolyt, a török szultán palotáját.
Az előadásban az aláfestő zenék mel-
lett néhány dalbetét tette élőbbé az
eseményeket. 

Köszönet a szervezőknek és az elő-
adóknak az előadások során nyújtott
élményekért!

Lovász Boglárka

!

A téli időszak-
ban figyeljünk a

háztartások 
előtti járdák 

hótalanítására! 
Tilos közterületen
parkolni az autók-
kal, egyéb jármű-
vekkel, ez akadá-

lyozza a 
hótalanítást 

végző gépeket!
Köszönjük a 

közreműködést!

FELHÍVÁS: 

Színházi előadások Mezőpanitban
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Minden év szeptember harma-
dik szombatját nevezzük a Ta-
karítás Világnapjának (World
Cleanup Day). Ezen a napon kö-
zös összefogás példáját láthat-
juk világszerte. Új-Zélandtól Ha-
waii-ig 150 ország vesz részt a
hulladékgyűjtési akcióban.

Idén először csatlakozott közsé-
günkből Csittszentiván a Let‘s Do It
World! mozgalomhoz, amelynek célja
a szemétgyűjtési akció mellett a kör-
nyezettudatosságra való nevelés, a jó
gyakorlatok átvételének szorgalma-
zása.

Szakács András csittszentiváni la-
kos, kezdeményező az interneten hal-
lott először a megmozdulásról, aztán
felvette a kapcsolatot a Let’s do it,
Romania! marosvásárhelyi képvise-
lőjével, ahonnan kesztyűket és zsá-
kokat kaptak a hulladékgyűjtéshez.
Ezzel is támogatva a szentivániakat a
világmozgalomhoz való csatlakozás-
hoz.

A szervezők tömegközlekedési esz-
közön, plakáton és a közösségi médián
keresztül hirdették meg az akciót.
„Ha buszon vagy hamar megy a hír”
– tette hozzá Szakács, aki buszsofőr,
így alkalma adódott munkaidőben is
népszerűsíteni a mozgalmat. „Sokat

segítettek, a csittszentiváni tanácsosok
és az alpolgármester”– tette hozzá a
kezdeményező.

Közel 120 személy vett részt  a
hulladékgyűjtési akcióban, amikor
körbejárták csittszentivánt, ezzel szeb-
bé, barátságosabbá téve környezetü-

ket.
Köszönet a szentiváni lelkes csa-

patnak, hogy hozzájárultak Mezőpanit
község tisztaságához, ezzel is lakha-
tóbbá téve környezetünket!

Lovász Boglárka

Példaértékű megmozdulás Csittszentivánon



Bérelhető 
a műfüves 
focipálya!

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

Tanács határozata értelmében délutá-
nonként 5 óra után vehető igénybe, 80
lej/óra ellenében. Érdeklődni, felirat-
kozni Barta Jánosnál (Bajá) a pálya
gondnokánál lehet: 0745-273513.

Hírvivő 
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Táncház Mezőpanitban
2018. november 23-án megren-
dezésre került a „Táncház Me-
zőpanitban” elnevezésű, népi
hagyományokat ápoló est, ame -
lynek házigazdája a Bazsarózsa
Néptánccsoport és a Pro Pam-
bus Mezőpanitért Ifjúsági Egye-
sület volt. 

Bodó Előd Barna, polgármester kö-
szöntő szavai után nyárádmenti táncokat
tanított Borbély Attila és Ibolya. A
lelkes csapat örömmel sajátította el az

először kissé bonyolultnak tűnő figu-
rákat, amelyeket az est folyamán tovább
gyakorolhatott. Ezután a táncházat a
meghívott mezőpaniti adatközlők nyi-
tották meg, akik idős koruk ellenére is
megtiszteltek jelenlétükkel. Az est fo-
lyamán Bartis Zoltán és Zenekara húzta
a talpalávalót a közel 90 jelenlévőnek.
A zsíros kenyér mellé zamatos bor és
pálinka is került az asztalra. 

Köszönetet mondunk a Helyi Ta-
nácsnak az anyagi támogatásért, Ba-

rabási Antalnak és Sikó Lászlónak a
virágokért, Kovács Tamásnak a támo-
gatásért és Kovács Sándornak a lágy,
kemencében sült kenyerekért. 

Örömmel fogadtuk a környékbeli te-
lepülések táncoslábú fiataljait is (Me-
zőbánd, Mezőmadaras, Marosszentki-
rály)! Köszönet minden jelenlévőnek
és mindazoknak, akik valamivel hoz-
zájárultak a rendezvény sikeres meg-
valósításához! 

Lovász Boglárka



Hírvivő 
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2018. november 29-én gyerek-
zsivaj töltötte be a mezőpaniti
Kádár Márton Általános Iskola
tornatermét, ahol a Junior
Sport magazin „Én vagyok a
sporttanárod” elnevezésű kara-
vánja látogatott el a község is-
kolásaihoz. A megmozdulás
célja a sport fontosságának hir-
detése és a Junior Sport kiad-
vány magyar nyelven való ter-
jesztése.

Az eseményt Kádár Zoltán, a ka-
raván koordinátora nyitotta meg, aki
köszöntötte a szép számban össze-
gyűlt közönséget, valamint Beatrice
Mercadot a lap kitalálóját, Bálint
Zsombort a lap igazgatóját és a helyi
vezetőket.

Bodó Előd Barna Mezőpanit pol-
gármestere elmondása szerint a Pol-
gármesteri Hivatal örömmel csatla-
kozott a projekthez, tudván, hogy a
sport szeretetét már kiskorban bele
kell nevelni a gyerekekbe. A Helyi
Tanács megálmodott egy sportcsar-
nokot is, amelyet, reménykednek,

hogy sikerül pályázati forrásból fel-
építeni. Köszöni a kezdeményezőknek
a kivitelezést és a Therezianak a tá-
mogatást.

Bálint Zsombor nagyon örült a Ju-
nior Sport magyar nyelvű kiadásának
ötletéhez és elmondta, hogy a mun-
kafolyamat során a Mezőpaniti Pol-
gármesteri Hivatal volt az egyik leg-
jobban együttműködő intézmény.

A meghívottak közé tartozott Gálfi
Csaba Zalán csittszentiváni motoros,
aki a Maros parton megrendezett
motocross versenyek szervezője is,
valamint Málnási József Attila me-
zőbergenyei biciklis, aki az idén 25
ezer kilométert tekert. Mindketten
kiemelték a sportolás során szerzett
érmék mögötti kemény és kitartó
munkát.

Ungvári Imola asztalitenisz-edző
két diákját hozta el a rendezvényre,
Ungvári Evelint és Boieru Cezara-t,
akik a Szász Adalbert  Sportlíceum
tanulói és, akik bámulatos gyorsa-
sággal adogatták egymásnak a labdát
a teniszasztalon.

Szeghalmi Krisztina néhány gye-
reknek ismerős már, hiszen ő oktatja
az úszóedzésre járó tanulókat. El-
mondása szerint: „Ha tudsz úszni,
van két életed.” Köszöni a jó együtt-
működést az iskola igazgatójával,
Deák Jánossal, aki hozzátette, hogy
örül, hogy a digitális világ mellett a
gyerekek eljárnak sportolni.

A beszédek után Hajnal Gyula fut-
balledző mutatta be a kisiskolásokból
álló csapatot, valamint betekintést
nyerhettünk az edzőgyakorlatokba
is.

A találkozó végén az iskola diákjai
és tanárai kezükbe vehették a Junior
Sport kiadványt, amelyet Mezőpanit
Polgármesteri Hivatala támogatott.
A közös fotó után a tanulók autogra-
mot is kérhettek a díjnyertes spor-
tolóktól.

Köszönet a kiadvány megálmodó-
inak és kivitelezőinek, hogy helyet
kaphatott községünk is a lapban, ezzel
is hangsúlyozva a sport test- és szel-
lemnevelő hatását életünkben.

Lovász Boglárka

Mezőpanit sportélete a Junior Sport magazinban
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Új ügyfélfogadási program

Hírvivő 

Hírvivő
időszakosan megjelenő 

ingyenes ismertető újság

IMPRESSZUM

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

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

GÁLFI SÁNDOR
ALPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

l HÉTFŐ 12:00 – 14:00

BODÓ ELŐD BARNA
POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA

l SZERDA 15:00– 17:00

A FOGADÓÓRÁRA ELŐZETES BEJELENTKEZÉSSEL VÁRJUK ÖNÖKET. 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 0265-322112. 

MUNKAPROGRAM ÜGYFÉLFOGADÁS

ÜNNEPI 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI

PROGRAM
Tisztelt lakosok, 

tájékoztatjuk Önöket, hogy: 
• Mezőpanitban 2018. december
25-e (kedd) helyett 2018. decem -
ber 22-én (szombaton) gyűjtik
be a háztartási hulladékot.
• Csittszentivánon 2018. decem -
ber 26-a (szerda) helyett 2018.
december 27-én (csütörtökön)
gyűjtik be a hulladékot.
• Csittszentivánon és Mezőber-
genyében 2019. január 1-je
(kedd) helyett 2018. december
29-én (szombaton) gyűjtik be a
szelektív hulladékot.

2018. december 6–9. között zaj-
lott le Csittszentivánon az Ad-
venti vásár néven ismeretes
programsorozat, amelyet a
Csittszentiván Fejlesztési Egye-
sület (CSIFE) szervezett Mező-
panit Önkormányzatának tá-
mogatásával. Az esemény
helyszínéül a helyi kultúrotthon
és a mellette levő tér szolgált.

Már Mikulás-nap előtt egy héttel
elkezdték a CSIFE tagjai  az ön-
kéntesekkel, a csittszentiváni ta-

nácsosokkal, a polgármesteri hivatal
néhány munkatársával és az alpol-
gármester úrral, a helyszínen való
készülődést. Egy fenyőfát helyeztek
el a kultúrotthon udvarára, előké-
szítették a sátrakat, ahova az árusok
rakodtak ki, valamint a díszkivilá-
gítást is beüzemelték.

December 6-án megérkezett
Csittszentivánra is a gyerekek által
várva várt Mikulás. A közös fény-
gyújtás után a gyerekek énekelhet-
tek, verset szavalhattak a Mikulás-
nak, aki összesen 180 csomagot
osztott ki az este. Ez az esemény
nevezhető a legsikeresebbnek, hi-
szen aznap 300-400-an fordultak
meg a falu központjában.

A három nap alatt vásárosok is
díszítették a kultúrház melletti teret,
akik saját kézzel készített dolgokkal
érkeztek. Volt házi kenyér, kolbász,
kézműves-szappan, adventi koszorú,

levendulapárna, kötött kesztyű stb.
Pénteken fellépett a Cantuale

Férfikórus, szombaton a Cherry
Band-et és az adventista gyülekezet
előadását hallhatták a jelenlévők,
vasárnap a Karaván Együttes szó-
rakoztatta a gyerekeket, este pedig
a helyi Imm Pro Zenekar játszott a
kultúrotthonban.

A hétvége folyamán példaértékű
csomaggyűjtésbe fogtak a helyiek.
A 250 cipősdoboznyi ajándék a me-
zőzáhi sokgyerekes családokhoz,
valamint Pál atya gyerekeihez jut
el karácsonyig.

A szervezők elmondták, hogy
már lelkesen készülnek a jövő évi
rendezvényre, valamint köszönik
az idei támogatók és önkéntesek
hozzájárulását az első Adventi vásár
megszervezéséhez és lebonyolítá-
sához.

Lovász Boglárka

Adventi vásár


