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Romániában az önkormányza-
tok az összeomlás határán van-
nak: egyre több felelősséget, ter-
het tesz a nyakukba Bukarest, 
és egyre kevesebb erőforrást 
biztosít számukra. A helyzet ag-
gasztó, veszélyben vannak a fej-
lesztési projektek, uniós pályá-
zatok. Ezt tetézi a legutóbbi ne-
vetséges költségvetés kiegészí-
tés, és a további kilátások. 

Friss, fiatal polgármesterként, a 
magánszférából érkezve, volt egyfajta 
képem arról, hogy a közszféra, az 
önkormányzati (állami) munkamenet, 
struktúra lassú, mamut rendszer, tele 
mindenféle buktatókkal. Ha nehéz és 
útvesztőkkel van is tele a közigazgatási 
munka, de jó gazdálkodással, jó me-
nedzsmenttel a kicsi pénzt a működési 
költségeken túl is jól be lehet osztani, 
fejleszteni lehet a községet. Már ha 
marad valamennyicske beruházások-
ra! A legutóbbi költségvetés kiegé-
szítést látva megkondultak a vészha-

rangok nálunk: vegetálásra, takarék-
lángon való működésre ítélnek minket 
Bukarestben, persze az emberek ré-
széről és a kormány részéről is az 
elvárás egyre nagyobb. 

 
Hogyan és miből működik  
az önkormányzat? 

 
Az önkormányzati költségvetés 

bevételi oldalon áll a Bukarestből 
visszaosztott összegekből (ÁFA, jö-
vedelemadó, egyebek), a helyi adók-
ból és illetékekből, és más, pályázati 
forrásokból érkező összegekből, 
esetleg kölcsönökből. Bonyolult kép-
letek, és a helyi gazdaság potenciálja 
szerint változik, hogy ezek a bevé-
telek milyen arányúak, és mekkorák. 
A bevételeket aztán két nagy kate-
góriára osztjuk: működési költségek 
és fejlesztési, beruházási összegek. 
Lassan ott tartunk, hogy épp hogy 
csak a működésre elég a pénz. Mű-
ködés alatt pedig a mi esetünkben 
értjük többek között a következőket: 

oktatási intézmények (óvodák, is-
kolák) és kultúrotthonok, polgár-
mesteri hivatal karbantartása és 
közüzemi számláinak kifizetése, köz-
világítás, közterület karbantartási 
költségek, éjszakai őrzés, szemét-
szállítás, sérült személyek gondozói 
bére és a közalkalmazottak fizetése, 
civil szervezeteknek, egyházaknak 
pályázati úton juttatott támogatások, 
egyéb szolgáltatások. 

 
Mi is a baj a jelen helyzetben? 

 
A probléma összetett, néhány 

pontban próbálom vázolni. 
1. 2018-at úgy kezdtük, hogy annak 

a tartaléknak (románul excedent) a 
felét, amit előző években megspó-
roltunk, Bukarest elvette. Egy család 
sem üríti ki év végén a kasszáját, 
hanem gondol a jövőre. Mi is ezt 
tettük, tartalékoltunk, hogy a pá-
lyázati önrészeket biztosítani tudjuk 
a következő években.  

folytatás a 2. oldalon 

Veszélyben  
vannak a  
fejlesztési  
projektjeink
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Mezőpanit községtől kb. 1,3 millió 
lejt vettek el így! Mivel Bukarest 
diktál, ő osztja a pénzt, beleszólásunk 
nem volt, igaz tartalékunk sem ma-
radt, de gondoltuk, később majd 
megnézik melyik község pályázik, 
és azoknak majd több jut a következő 
költségvetésekben. Hát nem így lett. 

2. Jelentős többletkiadások jelen-
tek meg, és csökkentek a központi 
költségvetésből származó bevételek. 
A helyi bevételeket maximalizáltuk, 
az adókat és illetékeket próbáljuk 
behajtással minél nagyobb arányban 
begyűjteni, de itt is elértük már a 
határainkat. Maradnak a pályázati 
lehetőségek, de azok is nagy költ-
séggel járnak, önrészt kell fizetni. 
Ezekről később. 

A működési fejezetnél a legjelen-
tősebb kiadás növekedés a fogya-
tékkal élő személyek juttatásai vagy 
a melléjük alkalmazott személyek 
bére, amit 2019-től teljes mértékben 
a helyi önkormányzatok kell kifizes-
senek. Ez Mezőpanit község esetében 
éves szinten 1,3 millió lejt jelent. 
Nőtt a közalkalmazottak bére is, és 
többletköltség mindezekre a bérekre 
természetesen Bukarestből nem ér-
kezett. Ugyanakkor a közüzemi szám-
lák (gáz, elektromos áram) is folya-
matosan egyre nagyobbak. 

A törvény világosan fogalmaz: 
előbb a működési költségeket kell a 
költségvetésben félre tenni, és ha 
marad, akkor fejleszthetsz. 

3. Tervezni is borzasztóan nehéz, 
mert nincs kiszámíthatóság, és gyak-
ran menet közben megváltoztatja a 
kormány a játékszabályokat. Egyrészt 
a költségvetést az adott évre a köz-
ponti költségvetés hiányában csak 
április-májusban tudtuk elfogadni, 
amikor már rég dolgozni kellett volna. 
(Lásd, például Magyarországot, ahol 
a jövő évi(!) költségvetés már a nyáron 
benyújtották, és nemsokára elfogad-
ják.) Amikor pedig végre elkészült a 
központi költségvetés, akkor látszott, 
hogy nincs elég valós pénz, csak ígér-
getés, de elkezdtük a munkát, és vár-

tuk a költségvetés kiegészítést. Aztán 
augusztus elején az is meglett, Me-
zőpanit község például kapott kemény 
14 ezer lejt, igen jól olvasod, ennyit. 
Az éves teljes költségvetésünk 15 
millió lej (szőrőstől, bőrőstől), és ké-
pesek voltak még 14 ezret adni, 10 
kocsi kő, halottnak a csók. 

    4. Mindenki az uniós pénzek, a 
pályázatok fontosságáról beszél. Mi 
is fontosnak tartjuk, és amit lehet 
ki is használunk. De az igazság az, 
hogy ezek költséges dolgok, tanul-
mányok tömkelegét kell elvégeztetni, 
és kifizetni(!) még a pályázat leadása 
előtt, amit utólag lehet, hogy vissza 
lehet igényelni, de indulásból ezzel 
az összeggel rendelkezni kell. Ezen 
felül borzasztó bonyolult, agyon bü-
rokratizált, agyonellezőrzött maga 
a pályázati folyamat, a kivitelezés 
és az elszámolás is. Nos, talán mind-
ezek még nem problémák, mert va-
lahogy megoldjuk. De a pályázatokat 
nem csak megnyerni kell, hanem 
meg is kell valósítani, ahhoz pedig 
önrész kell, ami szintén nem kevés. 
Hiszen a pályázati kiírás meghatá-
rozza, hogy mire lehet költeni, te 
pedig a saját igényeid szerint alakítod 
a projektet, így végül jelentős önré-
szekre van szükség. Mezőpanit köz-
ség az elmúlt 3 évben 9 uniós pályá-
zatot adott be, 7-et meg is nyert, 
ezek önrésze összesen kb. 4 millió 
lej. Próbáljuk ezt kigazdálkodni, köl-
csönben is gondolkodunk, de a költ-
ségvetés kiigazításban szerepel egy 
mondat, ami végképp betette az ajtót: 
2019 végén az el nem költött pénze-
ket Bukarest el fogja venni teljes 
egészében! Figyelem, itt nem az uniós 
pénzekről van szó, hanem a bukaresti 
és saját forrásokból eredő összegek-
ről. Amiket éppen azért tartogatunk 
részben a következő évekre, mert 
az önrészeket ki akarjuk fizetni. Vi-
lágos tehát, hogy veszélyben kerültek 
a projektjeink, amik között van is-
kolafelújítás, bölcsőde építés, kul-
túrotthonok felújítása, parkok építése 
stb. Nem tudjuk hogy lesz, lehet, 

hogy vissza kell mondanunk ezeket 
a pályázatokat. 

 
Hogy lenne jó, mi lenne  
a megoldás? 

 
Nehéz és bonyolult kérdés, ezt 

nem is mi, helyi vezetők kell kita-
láljuk. Azért néhány javaslatunk len-
ne: 

1. A központi költségvetési össze-
gek leosztásakor, Bukarest vegye fi-
gyelembe, hogy melyik önkormány-
zat mennyi pályázatot nyert, és 
mennyi önrészt kell kifizessen. 

2. Legyen kiszámítható, reális 
költségvetés legkésőbb előző év 
őszén. 

3. Ha többlet költségeket ró az ön-
kormányzat nyakába a központi ha-
talom, akkor adja mellé a pénzt is. 

4. Ne vegyék el a tartalékainkat. 
Esetleg nézzék meg, hogy ki az akinél 
évek óta ül a pénz, és nem használja 
fel, nem fejleszt. De aki dolgozni, 
fejleszteni akar, azt hagyják gazdál-
kodni. 

5. Több autonómiára lenne szük-
sége a helyi önkormányzatoknak, a 
költségvetési kérdésekben és azok 
felhasználásában is. 

6. A polgármesteri hivatalok kö-
rülbelül 28-30 szakterülettel kell 
foglalkozzanak, úgy, hogy mindezekre 
külön intézmények léteznek az or-
szágban, de helyi szinten mi az em-
bereket legalább ennyi területen ki 
kell szolgáljuk. Ez borzasztó sok bo-
nyolult törvény, rendelet teljes is-
meretét feltételezi, úgy, hogy egy 
helyi közalkalmazottnak jut 4-5 ilyen 
terület. Ez abszurdum, ezen terhek-
ből le kellene faragni. 

Végezetül néhány tényszerű meg-
állapítást is tennék, persze lehet vi-
tázni ezekkel: 

• Romániában van pénz, csak azt 
nem oda jut, ahova kellene. A beru-
házásokra egyre kevesebb. 

• Rövid távú a gondolkodás „Ce-i 
in mana, nu-i minciuna”, éljük fel 
most, amink van, a jövő aztán lesz 
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valahogy „Las’ că-i bine și așa, și va 
fi cumva”. A miniszterek pár hónapig 
bírják, miniszterelnökök, kormányok 
jönnek mennek, 2 évente választások 
vannak, ezt hívják teljes kiszámít-
hatatlanságnak. 

• Romániában az ország vezetése 
tűzoltó módon történik, mindig csak 
reagál az állam a megtörtént prob-
lémákra. Rendkívül kevés az előre 
tervezés, a megelőzés. 

• A közbeszéd lealjasodott, érdemi 
viták nincsenek. 

• A politikai elit alkalmatlansága 
felháborító, és a baj az, hogy nem is 
látok olyan politikai vállalkozást, 
amely alternatívát tudna nyújtani. 

Summa summarum, helyi szinten 
próbálunk túlélni, felelősséget raktak 
a nyakunkba eleget, de a fránya 
pénzcsapokat csak csepegtetik, vagy 
teljesen elzárták. Hogy mi lesz ez-
után, csak egy valaki tudja, az Úris-
ten. Marad a belé vetett bizalom, 
aki mindenki felett áll, és a keserű 
sziszifuszinak tűnő napi munka, ami-
nek gyümölcsét nem tudjuk, hogy 
fogja-e a helyi közösség valaha íz-
lelgetni. 

Bodó Előd Barna,  
polgármester

• Adónak nevezünk minden ingó és 
ingatlanra (lakás, kül- és belterület, 
jármű) az állam felé befizetett juttatást. 
Az illeték az, amelynek fizetője pedig 
valamilyen kézzelfogható állami szol-
gáltatást vehet igénybe, ezek: hulla-
dékszállítás, éjjeli őrség. Ezek kifize-
tésére mindnyájan kötelesek vagyunk. 

• A helyi adók és illetékek értéke 
1,34%-kal nőtt a 2018-as évhez képest, 
ami az infláció árszínvonal-változását 
jelenti. 

• Amint már tudjuk az előző évekből, 
hogy a helyi adókat és illetékeket két 
részletbe fizethetjük be a polgármesteri 
hivatal pénztárába. Az első félév be-
fizetési határideje március 31-e, a má-
sodik félévé pedig szeptember 30-a.  

• Aki március 31-éig befizeti az éves 
adójának teljes összegét, az kedvez-
ményben részesül. A fizikai személyek 
10 százalékban, a jogi személyek pedig 
8 százalékban. Ha a teljes összeg felét 
fizeti ki a fent említett dátumig, akkor 
a következő befizetési időpontig nem 
fog kamatozni a tartozás. Ellenkező 
esetben az adókra és illetékekre szánt 
kamat havi 0,1%. 

• 2019. január 1-jétől, európai uniós 
normák miatt, Romániának a háztar-
tási hulladék minden tonnája után 30 

lejes „büntetést” kell fizetni, mivel 
kevés a szelektíven gyűjtött szemét 
aránya a háztartásihoz képest. Ez 
egész Romániára érvényes, és az össze-
get végső soron a lakosságnak kell 
megfizetnie. Községünkből 2018-ban 
1000 tonna háztartási szemetet gyűj-
töttek össze. Mindezeket figyelembe 
véve került megállapításra Mezőpanit 
Helyi Tanácsa által a 2019-es évre a 
szemétszállítás díja, amely 5,17 lej ha-
vonta, azaz 62,04 lej évente szemé-
lyenként. 

• A közutakon történő büntetések 
esetén, a rendőrség mindig kiküldi a 
polgármesteri hivatalhoz a helyszínen 
írt jegyzőkönyv másolatát. A büntetés 
kifizetése után - amennyiben ez nem 
a mezőpaniti polgármesteri hivatalnál 
történt - rövid időn belül juttassanak 
el a hivatalban a kifizetési nyugtáról 
egy másolatot. A másolat igazolja, 
hogy a rendőrség által kirótt bírságot 
kifizette, így nem kell bevezetni ezt 
adósságként a rendszerünkbe. 

• Bármilyen jármű, vagy ingatlan 
eladásakor az eladó köteles arra az 
évre kifizetni a teljes évi adót, a vásárló, 
a pénzügyi törvénykönyv értelmében 
csak a következő év januárjától köteles 
fizetni.

Romániában november 10-én tart-
ják az államelnök-választás első for-
dulóját. Ha egyik jelölt sem szerzi 

meg a választók több mint felének 
támogatását, november 24-én második 
fordulót is rendeznek a két legjobban 

szereplő jelölt részvételével. A vá-
lasztási kampány hivatalosan október 
12-én kezdődik.

Államelnök-választások lesznek novemberben
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Fejlesztések
Az elmúlt 30 év legjelentősebb  
aszfaltozásán vagyunk túl 
 

Mezőpanit község belső utcahálózata 35 km, ebből kb. 9 
km volt leaszfaltozva eddig, amibe bele tartoznak a megyei 
utak is, amelyeket nem mi kezelünk. Idén, hála Istennek, 
sikerült elkezdenünk és be is fejeznünk további 10 km út-
hálózat leaszfaltozását.  

Döntést kellett hozni, hogy megvárjuk, amíg minden föld 
alatti vezetéket (víz- és szennyvízvezetékeket) sikerül le-
fektetni, vagy kihasználjuk az adódó lehetőséget, és pályázunk 
aszfaltozásra. A helyi tanács úgy döntött, hogy mivel a víz- 
és szennyvízhálózat kiépítése legjobb esetben is hosszú 
évek alatt készül el, ezért most lépjünk, és végeztessük el 
az aszfaltozási munkálatokat. 

A szempont az volt, konzultálva minden helyi tanácsossal, 
hogy az adott falvakban a sűrűbben használt, forgalmasabb 
útszakaszokra koncentráljunk. Így a többi mellett a temetők, 
templomok, fontosabb vállalkozások felé vezető útszakaszokat 
aszfaltoztuk le. Egy másik fontos szempont az volt, hogy 
maradjon hely az út szélén a későbbiekben a föld alatti ve-
zetékeknek, hogy ne kelljen az aszfaltot pár év múlva össze-
törni. Ezért az utcákban 4 m széles, a községi utakon 4,5 
méteres aszfaltréteg került leterítésre. Több helyen az 
utcák szintje megemelkedett, ennek oka, hogy a gázvezetékek 
nem az előírt mélységben vannak, hanem sokkal fennebb, 

közel az út szintjéhez, és ezeket nekünk kellett volna mind 
saját költségen elvezetni, ezt a költségvetésünk nem bírta 
volna meg. 

Fontos projektnek és megvalósításnak tartjuk ezt a 
komplex munkálatot. Köszönjük minden lakosnak a meg-
értését, hogy a munkálatok alatti kellemetlenségeket elvi-
selték, az építkezés ezzel jár. Amint lehetőség lesz rá, 
folytatjuk a többi elmaradt utca leaszfaltozását is. Fontos 
megjegyezni, hogy minden jelenleg is kövezett utcát felújí-
tottunk idén, aszfalttörmelékkel és kövezéssel, útgyaluval 
feljavítottunk. 

Az aszfaltozási munkálatok kivitelezését a Geiger Tran-
silvania cég végezte, 7 éves garanciát vállaltak a munkálatokra. 
A kivitelezési terveket a One Cad Studio készítette el. A 
beruházás összértéke közel 10 millió lej, amelyből 6,5 millió 
lejt kormánytámogatásból fizetünk ki, a többi önrész.

Hasznos tudnivalók a vízvezetésről
2018 volt az az év, amikor el-
kezdtük Mezőpanitban a ház-
tartások rácsatlakoztatását a 
vízhálózatra. Mára már több 
mint 400 vízóra van telepítve és 
több mint 300 aktív fogyasztó-
nak számlázunk, számuk hó-
napról hónapra nő és év végére 
elérjük a közel 500 vízórát. 

A 2008-2010-ben kiépített rendszer 
mindeddig jól működött, 2017-ben 
egy tisztítás és tesztelést követően 
kezdődött el az a folyamat, amely le-
hetővé tette, hogy ma mindazok, akik-
nek adott volt a lehetőség a rácsatla-
kozásra, jó minőségű vizet használ-
hassanak. Az említett rendszer, sajnos 
nem biztosított teljes lefedettséget, 

ezért további vezeték kiépítésére volt 
szükség.  Az április második hetében 
zárult versenyhirdetésen, ami már a 
harmadik próbálkozás volt a kivitelező 
kiválasztásához, végül egyetlen je-
lentkező adta be a szükséges doku-
mentációt és ajánlatot, amivel sike-
resen teljesítette a feltételeket, és 
nyertest hirdethettünk a folyamat vé-
gén. Ezt követte május elejétől a szer-
ződéskötés és a munkálatok elkezdése. 
A kivitelezési idő két év, a szükséges 
anyagi források saját költségvetésből 
vannak biztosítva. 

Négy km plusz vízvezeték lesz kié-
pítve ennek a projektnek a keretében, 
olyan kis utcákban, ahol nem volt ve-
zeték letéve, vagy párhuzamos vonal 

kiépítésére volt szükség, főleg a főbb 
utcákon, ahol már aszfalt található. A 
kiépítéssel párhuzamosan a háztar-
tások rácsatlakozása is zajlik. Bár az 
eredeti terv két évet írt elő a munká-
latok elvégzéséhez, sikerült megegyezni 
a kivitelezővel, hogy még az idei év 
folyamán befejezze a munkálatokat. 
A kivitelezési munkák az aszfaltozással 
párhuzamosan zajlódtak és a jó együtt-
működés eredményeként sikerült min-
dent időben megoldani: aknák és hid-
ránsok kiépítése, csövek elvezetése 
még az új aszfaltréteg előtt stb. 

A vizet az Aquaserv megyei szol-
gáltató biztosítja, magát a rendszert 
egyelőre a Mezőpanit Polgármesteri 
Hivatala működteti, mindaddig, amíg 
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nem sikerül ennek átadása az Aqua-
serv részére. Az átadást előkészítő 
dokumentáció már elkezdődött, amint 
átvettük a párhuzamos vezeték ki-
építésének a munkálatait, készülünk 
a teljes hálózat átadására. Ebben az 
időszakban nem lehet majd rácsatla-
kozni a vízhálózatra, megértésüket 
előre is köszönjük. A rendszerben 
lévő vizet negyedévente, a törvényes 

előírásoknak megfelelően egy erre 
szakosodott vállalkozás ellenőrzi. 

Elkészült a község többi falvainak 
is a vízhálózat kiépítésére vonatkozó 
hatástanulmány, valamint ugyanez az 
egész község számára a szennyvíz-
csatorna kiépítésére. Ezt követően 
jön a nehezebbik rész, pénzügyi forrást 
találni mindenre, vagy akár szaka-
szosan, értéket illetően egy közel 15 

millió eurós beruházásról van szó. 
Mint eddig is, ezután is mindent meg-
teszünk, hogy mihamarabb kiépül-
hessen az ivóvíz- és szennyvízhálózat.  

Vízzel kapcsolatos kérdéseiket bár-
mikor jelezhetik az admin@panit.ro 
email címen, vagy személyesen a hi-
vatalban (14-es szoba). 

Menyhárt Sándor,  
községgondnok

Ajánljunk a lenti tájékoztatót, amint 
tettük azt már tavaly is a vízfelhasználók 
szíves figyelmébe: 

• Ne zárja le teljesen az otthoni 
fűtést még akkor sem, ha elutazik. 

• Óvni kell a hideg áramlatoktól 
mind a vízórát, mind a vezetékeket. 

• A vízóra helyes védelme, amennyi-
ben egy nem szigetelt aknáról beszélünk 
megoldható polisztirén táblákkal. 

• Ne használjon olyan anyagokat, 
amelyek magukba szívják a nedvességet 
(szalma, textil, papír, üveggyapot). Győ-
ződjön meg róla, hogy az akna kerete 
és fedele megfelelően rögzítve van, és 
a fedél zár. 

• A fagyos, hó nélküli napokon, to-
vábbi védelmet nyújthat, ha a vízakna 

tetejét egy műanyag fóliával borítja, 
amire egy réteg földet tesz (természe-
tesen, ha nem a járdában van a vízakna, 
ami csak akadályozná a közlekedést), 
ezáltal is csökkentve az aknában talál-
ható szerelések termikus tehetetlen-
ségét. Ügyeljen arra, hogy a talaj köny-
nyen eltávolítható legyen, hogy hozzá-
férhessen az órához szükség esetén. 

• Ha hosszabb időre el van utazva, 
ne felejtse el leüríteni a belső vízveze-
tékeket. 

 
VIGYÁZAT! 

 
• Amennyiben probléma merül fel 

az aknában található szerelésekkel, 
vízórával ne próbálja meg magától 

megoldani. Kérjük jelezze ezt a kivite-
lezőnek, aki az aknatelepítést és a 
benne lévő szereléseket végezte. Egy 
év garancia van a kivitelezett munkára 
és két év a vízórára! 

• NEM szabad nyílt lángot használni 
a csövek vagy vízórák leolvasztásá-
hoz! 

• NE öntsön forró vizet a vízórára! 
 

FONTOS 
 
• A lefagyott vízóra károsodása, ami 

bizonyíthatóan a tulajdonos hibájából 
történt, a saját költségén való kicserélést 
jelenti. 

Menyhárt Sándor,  
községgondnok

Újabb fejlesztési projekt fejező-
dött be Mezőbergenyében: meg-
indult a vezetékes víz a falu kö-
zépületeiben. Az óvoda, az 
iskola, az orvosi rendelő, posta 
és kultúrotthon most már jó mi-
nőségű vezetékes vizet használ-
hat. Ehhez egy víztározó tar-
tályt kellett felszerelnünk, és a 
szükséges vezetékeket lefektet-
nünk.  

Ugyanakkor használható a lakosok 
számára a kultúrotthonnal szembeni 
buszmegálló mögött felszerelt köztéri 

vízcsap is. A közkutat Mezőpanit 
Község Polgármesteri Hivatala mű-
ködteti a lakossági tiszta ivóvíz biz-
tosítása céljából, amíg a vezetékes 
ivóvíz hálózat kiépül Mezőbergenyé-
ben. Kérjük, a kút vizét csak háztartási 
célokra használják. Tilos ebből a kút-
ból vizet venni gépkocsik és egyéb 
járművek mosására, állatfarmok szük-
ségleteinek kielégítésére vagy más 
nagyobb vízmennyiséget igénylő te-
vékenységekre! A vízzel takarékos-
kodjanak, óvják természeti kincse-
inket!

Vezetékes víz a bergenyei  
közintézményekben és köztéren
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Köztéri kamerák  
Harcó területén

A 2017-es év folyamán épült ki a 
községet és a Polgármesteri Hi-
vatalt szolgáló kamerarendszer. 
Az akkori hálózat kialakítása-
kor Harcó kimaradt, de azóta se 
felejtődött el. Akkoriban a köz-
ség többi falujában 3-3 kamerát 
szereltünk fel, amelyek a falu ki- 
és bejáratát figyelik, valamint 
egy-egy fontosabb pontját a te-
lepülésnek. Örömünkre szolgál, 
hogy az idei év folyamán sikerült 
a harcói rendszer kiépítését is 
véglegesíteni, ahova már 4 ka-
merát szereltünk. 

A jövőbeni terveket illetően a tele-
pülések bejáratánál lévő kamerákat 
készülünk kocsi rendszámtábla leolvasó 
típusúra kicserélni, illetve más straté-
giailag fontos helyekre újakat telepíteni, 
valamint egy hangosbemondó hálózat 

kiépítése is tervben van. 
Megjegyezendő, hogy egy hatékony 

rendszer kiépítése és fenntartása sok 
pénzügyi és emberi erőforrást egyaránt 
igényel. A hálózaton és kamerákon 
kivül, sok más tényező is szükséges 
az eredményességhez: erős számító-
gépek a folyamatos lejátszáshoz és 
az adatok kimentéséhez (ezek általá-
ban drága számítógépek, amikkel jelen 
pillanatban nem rendelkezünk); a ka-
merák rendszeres tisztítása elenged-
hetetlen (főleg az éjszakai felvételek-
kor); személyzet, aki adott időszakokat 
át tud nézni a rendellenességek, bűn-

cselekmények felderítéséhez; karban-
tartó szolgáltató, aki technikai segít-
séget tud nyújtani bármikor, stb.  

Számunkra is új a rendszer, ezért 
lépésről lépésre haladunk előre. Az 
éves költségvetések függvényében re-
ménykedünk a már elkezdett hálózat 
bővítésében, tökéletesítésében, minél 
jobb kihasználtságában és eredmé-
nyességében. 

Kamerafelvételeket, csak a rend-
őrségnek adunk át, iktatott kérés alap-
ján. 

Menyhárt Sándor,  
községgondnok

Közvilágítás a  
református temetőben 

 
Csittszentivánon a református te-

metőben elkészült a közvilágítás. A 
Polgármesteri Hivatal karbantartó csa-
pata végezte a munkálatokat, a bekö-
tésben szakemberek segítettek. Újabb 
megvalósítás, haladunk előre! 

 
Feljavítjuk a köztéri 
szemétgyűjtő pontokat 

 
Zajlik az utcai szemetes ládák javítása, 

cseréje. A hivatal karbantartó csapata 
a megrongálódott szemeteseket lecseréli, 
és továbbiakat helyeznek ki a forgal-

masabb helyeken. Minden falu minden 
utcájában megtörténnek ezek a mun-
kálatok. A későbbiekben, ha szükséges 
még pótoljuk a szemetesládákat. Eddig 
is voltak, de ezentúl még több szemetes 

lesz kihelyezve, így hát nincs bocsánat, 
van hova eldobni a köztéri szemetet. 
Fontos megtanítani fiataljainknak is, 
hogy rendeltetésszerűen használják 
bátran a szemetesládákat.

Ajándék Gönyű testvérte lepüléstől 
 
Gönyű testvértelepü-

lésünk ajándékaként 
egy kis könyvkuckót he-
lyeztünk el a Polgár-
mesteri Hivatal előtti 
parkban. Bármikor sza-
badon látogatható, a 
benne lévő könyveket 
olvasásra bármikor el 
lehet vinni, csak helyet-
te hozzon egy másik 
könyvet, majd olvasás 
után tegye vissza, amit 
elvitt. Köszönjük, Major 
Gábor polgármester úrnak és a gönyűi barátainknak ezt a kedves ajándékot. 
Az erre járóknak pedig jó olvasgatást kívánunk!
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Megtakarítás, gazda-
ságosabb működés 
Beüzemeltük a Polgármesteri Hiva-
tal gépparkját ellátó üzemanyagtar-
tályt. Nemcsak pénzt tudunk így 
megtakarítani (nagyobb tételben 
jobb árban vásárolunk üzemanya-

got), hanem időt is, és fölösleges tan-
kolási utakat Marosvásárhelyre. A 
buldoexkavátor, a traktor, a kiste-
herautó és a hivatali gépjárművek 
mellett a két iskolabusz is innen tan-
kolhat majd saját chipkártyával. Így 
a fogyasztásukat is könnyebben nyo-
monkövetjük, és javítjuk.

Pályázatok gyümölcsei
A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági 

Egyesület, a LEADER GAL3 kistér 
ségi társulás által, 15500 euró értékben 
pályázott a Bazsarózsa Néptánccso-
port és a közösség javára. A kihan-
gosítási felszerelések mellé a tánc-
csoport részére mezőségi és vajda-
szentiványi női és férfi népviseleteket 
sikerült beszerezni. Szeptember fo-
lyamán már a vajdaszentiványi ko-
reográfiát a térség és a tánc sajátos-
ságaihoz illő ruhákba mutathatták be 
a táncosok.

Egy irodában a földterületekkel kapcsolatos ügyintézés 
Értesítjük önöket, hogy a hatékonyabb ügyintézés érdekében a Polgármesteri 
Hivatal mezőgazdasági, valamint földügyekkel foglalkozó osztálya egy, 
közös helyiségbe költözött, a földszinti 11-es irodába. Három kollégánk 
várja itt az ügyfeleket.

Családi Piknik 
 
A Pro Pambus Mezőpanitért If-
júsági Egyesület szervezésében 
2019. június 16-án sor került a 
negyedik alkalommal megren-
dezett Családi Piknikre. Évről 
évre nagyobb népszerűségnek 
örvend a rendezvény, idén 200 
felnőtt és gyerek látogatott el a 
paniti óvoda udvarára. 

A gyerekeknek szóló arcfestés, ug-
rálóvár, bábszínház, táras-, valamint 
csapatépítő-játékok mellett a felnőt-
tekről sem feledkeztek meg a szer-
vezők. Cosma István pszichológus-
terapeuta előadását hallhatták az ér-
deklődök. A délután során sor került 
az elemi osztályokban meghirdetett 

Gyereknek lenni jó! című rajzverseny 
nyerteseinek díjazására, és a 2017 
augusztusától 2019 júniusáig született 

kisgyerekek köszöntésére is. 
A nap végét egy közös piknikezéssel 

zárták.

Események községünk életéből
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Hagyományosan, augusztus első 
hétvégéjén tartottuk a mezőség 
kapujaként ismert Mezőpanit 
település és a hozzá tartozó 
Csittszentiván, Mezőbergenye, 
Székelykövesd és Harcó telepü-
lések, tehát a teljes község éven-
ként megszervezett ünnepét. 

2019-ben a helyi és regionális ér-
tékeken volt a hangsúly. Olyan elő-
adókat hívtunk, és olyan programokat 
szerveztük, amelyek bemutatják a vi-
dék, a régió sajátosságait. 

Pénteken „Időszámításunk alapjai” 
címmel tartott interaktív csillagászati 
előadás, teleszkópos csillagfigyelést 
Sikó Dezső paniti születésű, magya-
rorszgi lakos. Az előadás után sza-
badtéri filmvetítésre került sor. Koltay 
Gábor Honfoglalás című filmét te-
kinthették meg az érdeklődők. 

A borús péntek délutánt szombati 
esőzés követte. Aznap egész napos 
Helyi Termékek vásárát tartottunk a 
futballpályán, ahol 24 árus vett részt 

Mezőpaniti Községi Napok
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Az utóbbi négy évben megszerve-
zett, immár hagyománnyá vált, Szé-
kely Mezőségi Néptánctábor idén 
2019. július 24-28. között került meg-
szervezésre. Táborunk célja a me-
zőbergenyei hagyományokat életben 
tartani, valamint a helyi és környék-
beli táncokat népszerűsíteni. Ezért 
idéni táborunkban mezőbándi és me-
zőmadarasi táncokat oktattunk. A 
táncoktatás naponta két alkalommal 
zajlott, délelőtt 10 és délután 16 órai 
kezdettel. Minden táncoktatás után 
népdaloktatás következett. A nép-
dalokat abból a népdalcsokorból vá-
logattuk össze, amelyet a helyi ha-
gyományőrzők énekeltek. Táncok-
tatók: Kásler Magda, Farkas Sándor 
Csaba, Gagyi Orsolya, a Maros Mű-
vészegyüttes hivatásos táncosai, va-
lamint Gagyi Lóránd a Bekecs Nép-
táncegyüttes táncosa. A táncoktatás 
népi zenekar kíséretében zajlott. Ze-
nélt Bartis Zoltán és zenekara. Ugyan-
csak a népi zenekar biztosította a 
hangulatot esténként a táncházban. 
A táborban hegedűoktatás is zajlott, 
a híres hegedűművész, Jánosi András 
vezetésével. A tábor ideje alatt minden 
este színvonalas előadásokon vehet-
tünk részt: Kádár Elemér, Tengertánc 
(barangolás a magyar néptáncok tör-

ténetében), Soós Zoltán, Településünk 
történelme, Maros Művészegyüttes, 
Bekecs Néptáncegyüttes előadásai. 

A táborban résztvevők száma 150 
táncos. A táncosokat helyi lakosok 
által biztosított szálláshelyeken szál-
lásoltuk el. A táborozók számára a 
táncoktatás költségeit, a zenekar 
szolgáltatását,  a napi háromszori 
étkezést, szállást, valamint azok szál-
lítását akik azt igényelték, a Kincsásó 
Egyesület fedezte a támogatók jó-
voltából. 

A táborba Felvidékről, Újvidékről, 
Kárpátaljáról, Magyarországról és 
Erdélyből érkeztek résztvevők. Cé-
lunk a történelmi Magyarország min-
den területéről vendégül látni tánc-
csoportokat, megismerve kultúráju-
kat, táncaikat.  

Köszönetet mondunk táborunk tá-
mogatóinak, akik a következők: Me-
zőpanit Polgármesteri Hivatala, Ma-
gyar Művészeti Akadémia, Mezőber-
genyei Református Egyház, Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség-Com-
munitas Alapítvány,  Terran cserép-
gyár, Domino Construct SRL, SVT, 
KRAFTSZER, TIMKO pékség.   

 
Gálfi Gizella,  

programfelelős

Beszámoló a Mezőbergenyében  
megszervezett Székely-Mezőségi  
Népzene- és Néptánctábor lezajlásáról

a község területén termesztett, ké-
szített termékeikkel. Ezzel párhu-
zamosan a Monográfia Alapítvány 
és a Kádár Márton Általános Iskola 
szervezésében lezajlott a Székely 
Mezőségi Hagyományőrző Népzene, 
Néptánc és Népi Gyermekjáték Fesz-
tivál is, ahol a 16 tánccsoport mellett 
fellépett a Bekecs Néptáncegyüttes 
is. A Polgármesteri Hivatal tanács-
termében az  Erdélyi Magyarokért 
Közhasznú Alapítvány gyűjteményé-
ből Ember és Föld címmel mutattunk 
be fotótárlatot. A fotókat Szekely-
varságban és Mezőbergenyeben ké-
szítették a művészek. Az esti prog-
ramok közé tartozott András Előd 
sepsiszentgyörgyi humorista elő-
adása, a Cherry Band koncertje, ké-
sőbb tábortűz és szabadtéri bál zárta 
az estét. 

Vasárnap délután református is-
tentisztelettel folytattuk a rendez-
vényt, ahol Kovács Tibor mezőpaniti 
református lelkipásztor hirdette az 
igét, majd a 18. életévüket betöltöttek 
nagykorúsítási ünnepélye követke-
zett. 

Pászka Lehel lovasíjász, aki a Lo-
vastábor oktatója is volt, íjászati be-
mutatót tartott a futballpályán, ame-
lyet nagy figyelemmel követett a kö-
zönség. Este Jakab Csaba és a Titán 
Zenekar koncertje szórakoztatta a 
község lakóit. Az esemény tűzijá-
tékkal zárult. 

Mezőpanit Polgármesteri Hivatala, 
a Pro Pambus Ifjúsági Egyesület, a 
Mezőpaniti Gazdák Egyesülete, a 
Monográfia Alapítvány és a Maros-
vásárhelyi 9-es Honvéd Huszárezred 
mezőpaniti huszárai sikeresnek tar-
tották az eseményt, amelyre az idő-
járási viszonyok ellenére közel 2000 
ember látogatott el a községből és a 
környékbeli településekről. Köszön-
jük a támogatóknak a segítséget és 
az önkénteseknek az áldozatos mun-
kát! 

 
Bicsak Boglárka 
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Sokat gondolkodtunk, hogy a 
Gyöngyvirág Néptánccsoport mely 
csapatát vigyük az idén tánctáborba. 
A döntés a Kis Gyöngyvirágokra esett, 
mert úgy gondoltuk, hogy a nagy cso-
port már nagyon sok rendezvényen 
felléphetett, ők már többször meg-
mutathatták tehetségüket Magyaror-
szágon is, valamint ezelőtti években 
ők voltak edzőtáborba. Az idénre már 
a kisebbek is oda cseperedtek, hogy 
önállóan tudták vállalni egy tábor 
szabályzatát. 

Egy tánctábor mindig nagy lehetőség 
arra, hogy összekovácsolja a csapatot; 
hogy a tagok mégjobban megismerjék 
egymást és önmagukat; hogy barát-
ságok alakuljanak ki; hogy elsajátít-
sanak egy új táncanyagot kicsit másabb, 
érdekesebb körülmények között. 

A  tábor 2019. szeptember 2-5. kö-
zött zajlott a vármezői Csilla Panzió-
ban, amelyre 23 gyerek jelentkezett. 
A tábor szervezői és oktatói: Bende 
Szende és Puskás Árpád-Attila. 

A helyszínre való megérkezéskor 
a gyererkek arca sokmindenről árul-
kodott. Egyesek arcán a mosoly mellett 
ott volt az izgulás is, hisz nem tudták, 
hogy mi vár rájuk.  

A tábor programja a következő 
volt: ébresztő, reggeli torna, reggeli. 
A reggeli után volt egy fél óra szünet, 
amikor a gyerekek hazatelefonálhattak 
a szülőknek, ezután mindenki a tele-
fonját a varázsdobozba tette. A tábor 
ideje alatt a gyerekeknél csak ritkán 
volt mobiltelefon. A délelőtti próbát 
bemelegítéssel és nyújtásokkal kezd-
tük. Minden nap ebéd után voltak a 
játékok. Majd a kis szabad tevékenység 
után elkezdődött a délutáni próba. 
Fél 8-tól pedig vacsorával vártak min-
ket. Vacsora után filmnézés és lefekvés 
következett. Utolsó este a gyerekek 
kérése egy buli tartottunk, ezért na-
gyon hálásak voltak. 

A táborban mindvégig jó hangulat 
uralkodott, persze voltak nézetelté-
rések, de azokat is a gyerekek oldották 
meg. Sikerült elsajátítani magyarlapádi 
figurákat, egy lányos karikázót és a 
fiúknak magyarlapádi csapásokat is. 

Köszönjük a Mezőpanit Polgármes-
teri Hivatalának és a szülőknek a tá-
mogatást, valamint a gyerekeknek a 
részvételt és a sok mosolyt. Büszkék 
vagyunk rájuk!  

Bende Szende,  
néptáncoktató

II. Csittszentiváni  
Gyöngykoszorú  
Találkozó 

    
A Csittszentiváni Kulturális 
Egyesület jóvoltából és a Me-
zőpaniti Polgármesteri Hivatal 
közreműködésével sikerült 
megrendezni a II. Gyöngyko-
szorú Találkozót Csittszenti-
vánon. 2018-ban a rendezvény 
nagy sikernek örvendett, ezért 
az idén is megszervezésre ke-
rült, és célunk, hogy hagyo-
mánnyá váljon. 

A II. Gyöngykoszorú Találkozót 
2019. június 29-én, a kultúrotthon 
mellett felállított szabadtéri szín-
padon tartottuk. Az idén 14 csoport 
tisztelt meg jelenlétével, emelett a 
rendezvényt a mezőpaniti hagyo-
mányőrző táncosok gazdagították. 
Öröm volt nézni, hogy annyi fiatal 
szereti a néptáncot.  

Köszönjük a Németkéri Német-
nezetiségű Néptánccsoportnak, 
hogy az anyaországból hozzánk ér-
keztek, és különleges táncukkal 
szórakoztatták mint a résztvevő 
csapatokat mint a csittszentiváni 
lakosokat. Jövőre is visszavárjuk 
őket! 

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik hozzájárultak 
a rendezvény megszervezéséhez. 
Jövőre ismét számítunk segítsé-
gükre! 

Bende Szende,  
néptáncoktató

Tánctáborban a Gyöngyvirág Néptánccsoport
Az idén nagy örömünkre, Mező-
panit Önkormányzata támoga-
tást nyújtott egy edzőtábor meg-
szervezésére. Az anyagi támo-
gatás mellett a szülők összefogó 
erejére is szükségünk volt. 
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Mezőpanitban 2013-ban alakult 
az a lovaglással, hagyományőr-
zéssel, rendezvényszervezéssel 
foglalkozó csapat, amely a ma-
rosvásárhelyi 9-es honvéd hu-
szárezred részeként működik, és 
amelynek jelenleg 10 tagja van.  

 A huszárok 2018 januárjától dol-
goznak a Lyukgödrében található volt 
szeméttelep területén. „Láttam, hogy 
kihasználatlanul van a volt szemét-
telep. Mivel a község tulajdonába tar-
tozik, elmentem a polgármesterhez, 
és megkérdeztem, hogy használhat-
nánk-e mi, huszárok ezt a területet. 
Így jött az ötlet, hogy készítsünk egy 
lovaspályát.” - meséli Bodó Benjámin 
kapitány. 2018 óta közmunkával és 
az Önkormányzat támogatásával si-
került felszántani a területet, bevetni 
fűvel, hídat, sáncot és kerítést csi-
náltatni. Idén a lóállásokat mezőpaniti 
és szénáságyi önkéntesekkel készí-
tették el. A táborhellyé és lovaspályává 
kialakított terület a nyár folyamán 
két rendezvénynek adott otthont. 

2019. augusztus 2-4. között szer-
vezték meg az I. Mezőpaniti hagyo-
mányőrző huszártalálkozót, ahol 35 
huszár vett részt Debrecenből, Szé-
kelyudvarhelyről, Marossárpatakról, 
Koronkáról, Havadról, Torboszlóról 
és Szovátáról. A három napos ren-
dezvény alkalmával a vendégek részt 
vettek egy községet bejáró toborzón 

is. Székelykövesden Pápai István és 
Kelemen Atilla fogadta a huszárokat. 
Kövesd után Bergenye fele tartott a 
sereg, ahol a Kincsásó Egyesület ebéd-
del várta őket. Sajnos a folyamatos 
esőzés miatt nem sikerült Csittszen-
tivánra is ellovagolni. Vasárnap részt 
vettek az istentiszteleten, ami után 
megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc 
szobrát a Polgármesteri Hivatal park-
jában, a nap fáklyás felvonulással vég-
ződött. 

2019. augusztus 5-9. között zajlott 
a Lyukgödre lovaspályán az I. Pászka 
Lehel lovasíjász tábor. „A lovaspályán 
nagy sátrakban aludtak a gyerekek, 
valamint konyhát, tusolót készítettünk, 
megvolt minden, ami egy táborozáshoz 
szükséges. ” - mesél a kapitány. A tá-
borban 34 8-16 éves gyerek vett részt, 

akiket Pászka Lehel lovasíjász tanított 
eséstechnikákra, íjászatra, a lovakkal 
való bánásmódra délelőtt és délután 
4-4 órában. Az öt napos tábor végén 
a résztvevők nyílt napot tartottak a 
szülőknek, érdeklődőknek, ahol be-
mutatták a hét folyamán tanultakat. 
„Sok gyerek eddig még sosem ült ló-
háton, nekik több bátorítás kellett, 
de úgy látom, hogy a gyerekek több-
sége a hét végére sokat alakult mind 
az önállóság, mind a bátorság terén. 
Szeretnénk jövőben is megszervezni 
egy ilyen jellegű tábort, akár felnőt-
teknek is.”-teszi hozzá Benjámin. 

Az események támogatásának orosz-
lánrészét Mezőpanit Önkormányzata 
biztosította, valamint hozzájárult a 
Barcsa KFT. és több önkéntes is. 

Bicsak Boglárka

Lovaspálya Mezőpanitban
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2019. szeptember 9-15. között 
zajlott a XIV. Mezőpaniti Mol-
nár Dénes Alkotótábor a Maros 
Mezőségi Művésztelep szerve-
zésében. A művésztelep 2009-
ben alakult a Mezőségen már 
működő öt alkotótábor összefo-
gásával (Csittszentiván, Mező-
bánd, Mezőbergenye, Mezőma-
daras, Mezőpanit). A cél a helyi 
értékek és a környék bemutatása, 
népszerűsítése a képzőművészet se-
gítségével. Az első tábor 1999-ben 
volt Mezőpanitban Molnár Dénes  
grafikusművész kezdeményezésére. 
2002-ben nyitotta kapuit a Mezőma-
darasi Képzőművészeti Alkotótábor, 
amely 2008 óta működik, és amelyet 
Lukácsi Szilamér, református lelki-
pásztor vezetett. A táborban évente 
10–25 hazai és határon túli képzőmű-
vész dolgozik. Az itt készült alkotá-
sokat minden évben bemutatják  
a helyi közönségnek, valamint 
vándor  kiállításokat szerveznek. 

Idén is a református egyház gyüle-

kezeti terme adott otthont a 15 alko-
tóművésznek, akik Erdély különböző 
településeiről érkeztek Mezőpanitba. 
A témákat szabadon választhatták, 
volt, aki terepen alkotott, onnan ins-
pirálódott, volt, aki elvontabb alko-
tásokat készített, volt olyan művész 
is, aki fotókollázst állított össze. Sokan 
pasztell, akril, olaj és grafika műveket 
készítettek. Egyik, Csíkszeredából ér-
kező művész nagyon szereti mind a 
falu közösségét, mind az alkotótábor-
ban uralkodó hangulatot. Szívesen 
jár ki terepre: „más itt a színvilág, én 
Csíkban a hegyvidékkel vagyok szokva, 
itt nagyon szeretem a mezőket, a sík 
területeket. Próbálom azokat megje-
leníteni a festményekben.” 

Ottlétünkkor Nagy Annamária épp 
a második festményét alkotta. Mind-
kettő szárnyakat ábrázolt. „Az inspi-
rált, hogy Mezőpanitban szárnyra kelt 
a református egyház, templomot  épí-
tenek, a jövőre nézve optimisták .” 

Utolsó nap, a tábor helyszínén ki-
állításra kerültek az alkotások, ahol 

Czirjék Lajos és ifj. Molnár Dénes 
köszöntötte az egybegyűlteket, és be-
szélt röviden a mögöttük álló hét 
munkájáról, azok szimbolikájáról. 

2019. augusztus 17-25. között zajlott 
Mezőbergenyében, a Kincsásó Egye-
sület szervezésében a XVI. Mezőber-
genyei Alkotótábor a Diakónia Köz-
pontban. Ez az esemény a Maros Me-
zőségi Művésztelep része. A táborban 
14 festő vett részt, Romániából, Uk-
rajnából és Magyarországról. A hét 
folyamán a bergenyei gyerekek is 
részt vehettek a művészek által vezette 
táborban. A mezőmadarasi alkotótábor 
lakóival való találkozás és a környék-
beli falvak inspirálták a művészeket. 
Augusztus 24-én, szombaton a kul-
túrotthon előtt felállított sátorban az 
elmúlt 15 évben megrendezett tábor 
alkotásait mutatták be a falu lakóinak 
a művészek, majd vasárnap az ese-
mény záróakkordjaként az istentisz-
telet után megvendégelésre került 
sor. 

Bicsak Boglárka

Alkotótáborok községünkben
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2019. szeptember 8-án rendezte 
meg első alkalommal a község-
ben a Csittszentiván Fejlesztési 
Egyesület (CSIFE) a CSIFE Chal-
lange elnevezésű akadályfutó 
versenyt. 

A verseny helyi szinten való meg-
szervezése Gálfi Csaba ötlete volt. 
„Voltam egy hasonló versenyen, ahol 
láttam, hogy nagy az érdeklődés. Én 
is szeretem az extrémsportokat, és 
gondoltam, hogy próbáljuk ki ezt a 
sportfélét a községünkben is. Ezzel 
fokozzuk a sport iránti érdeklődést 

az emberekben, fiatalokban”- fogal-
mazott a főszervező.  

Már a verseny előtti nap a CSIFE 
csapata elkezdte az előkészületeket. 
Kialakították a 7,5 km-es pályát, amely 
a falun át a Maros partra és a krossz-
pályára vezetett, valamint felállították 
az öt akadályt is, amelyek közt sze-
repelt gumiabroncs cipelés és kerí-
tésmászás is. 

A rendezvényen 60 versenyző vett 
részt, 12 évtől 59 évesekig. Öt kate-
gória közül lehetett választani a nemek, 
a korosztály és a felkészültség szerint. 

Volt gyerek, amatőr, profi, női és ve-
terán csoport. 

A verseny végén a kategoriánkénti 
legjobb három díjazásba részesült, 
ezután mindenki elfogyaszthatta a 
helybeliek által főzött gulyást. A szer-
vezők sikeresnek tartják a rendez-
vényt, így a jövőben is szeretnék meg-
szervezni. Céljuk, minél több község-
beli sportkedvelőt bevonni. 

A BGA, a Sprint Diesel, a Textcar 
mellett Mezőpanit Önkormányzata is 
kivette a részét a támogatásban. 

Bicsak Boglárka

CSIFE Challange - Akadályfutás Csittszentivánon
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Szeptember és október folya-
mán szervezték községünkben 
a hagyományossá vált szüreti 
bálokat, Mezőpanitban, Mező-
bergenyében és Csittszentivá-
non. Bár egy község vagyunk, 
falvanként néhány dologban 
mégis különböznek a szokások, 
ezt próbáljuk most bemutatni. 
Beszélgettünk a három telepü-
lés főcsőszeivel a helyi hagyo-
mányokról, és az ahhoz való kö-
tődésükről.  

A főcsősznek, vagy ahogy Szenti-
vánon mondják, a csőszkirálynak és 
királynőnek sok tennivalója adódik 
már az előkészületektől kezdve, hiszen 
ő az, aki főszervezőként, a csősztársak 
segítségével, kézben tartja az ese-
ményt. „A szüreti bálra való előké-
szület nem könnyű. Próbákat kell 
megszervezni, tartani, listát össze írni 
a vásárlásról stb.” – meséli Gálfi Dalma 
Orsolya szentiváni fiatal. Idén a 2001-
ben született ifjak közül jelentkeztek 
csősznek. Ha nem gyűlt elég jelentkező 
akkor még felkértek néhány fiatalt a 
nagyobb, illetve kisebb korosztályból 
is. A bál napján a felvonulás, az éjféli 
csősztánc és az árverezés mindhárom 
faluban egyaránt lezajlik. Míg Mező-
panitban és Csittszentivánon szőlő-
koszorút árvereznek, addig Mezőber-
genyében almából készült koszorút 
is értékesítenek. 

Mezőpanitban is 12 csősz jelent-
kezett a 2000-ben született ifjak közül. 
Panitban mindig a 19 évet betöltött 
fiatalok szervezik a szüreti bált. A 

szekéren, lóháton való felvonulás után 
a Barcsa Pizzázó udvarán felállított 
sátorban folytatták a mulatságot. „A 
bálra való készülődés nagyon jó volt, 
egyben csapatépítő is, hiszen jobban 
megismerhettük a velünk egy időseket. 
Mindenki segített amiben tudott. A 
próbákon mindig jó hangulat volt. 
Azért jelentkeztem csősznek, mert 
fontosnak tartom a hagyományaink 
őrzését, fentartását, amíg lehet, va-
lamint az élményért is, mert ez csak 
egyszer van az életben.” – fogalmazott 
Deák Brigitta, paniti főcsősz. 

Csittszentivánon szintén a 2001-
ben született fiatalok szervezik a szü-
reti bált. A kevés jelentkező miatt 
idén felkértek a csapatukba két paniti 
lányt is, akik szívesen eleget tettek a 
felkérésnek. Hajdú Lóránd főcsősz 
ismertette röviden a programot: „a 
bál napján mi, csőszök találkozunk, 
és körbejárjuk a falut énekszóval. 
Ezzel hívogatva a lakosokat a bálba. 
A felvonulás alatt többször megállunk, 

és táncolunk. A kiváncsiskodóknak 
az ősz gyümölcseit és italt osztoga-
tunk.” Mindhárom faluban népvise-
letbe öltözve mulatják végig a fiatalok 
a bált, ám a szentiváni legények fekete 
öltönybe öltöznek, amelyre egy hosszú 
fehér szoknyát vesznek. Ez a viseletet 
a csősztánc végéig hordják, kivéve a 
főcsősz, aki egész éjszaka magán viseli. 
Régi szokás Szentivánon a cigány-
szekér felvonulása a csőszőkkel. „Idén 
sem maradt ki a cigányszekér, amelyet 
cigánynak öltözött fiatalok vezettek, 
valamint fával és lapival rakták meg. 
Ők végig jönnek a lányos szekér után a 
felvonulás idején.” - tette hozzá Lóránd. 

Három település, három szüretibál, 
más-más hagyományok, mégis egy a 
cél, ahogy a fiatalok is fogalmazták, a 
felmenőink által kialakított szokások 
megőrzése és továbbadása, a népviselet 
felöltése, a magyar népdalok elsajá-
títása, és a kultúrában való büszkeség 
és élmény megtalálása. 

Bicsak Boglárka

Szüreti bálok községünkben

Mezőpaniti csőszök

Mezőbergenyei csőszök

Csittszentiváni csőszök



Bérelhető  
a műfüves  
focipálya! 
 

A község első műfüves focipá-
lyája  most    már bérelhető 
mindenki számára. A Helyi 

Tanács határozata értelmében délutá-
nonként 5 óra után vehető igénybe, 
80 lej/óra ellenében. Érdeklődni, fel-
iratkozni Barta Jánosnál (Bajá) a pálya 
gondnokánál lehet: 0745-273513.
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Egy éve újult meg a mezőbergenyei református templom
2019. október 6-án ünnepelték Me-

zőbergenyében a református templom 
felújításának első évfordulóját. Az ün-
nepi megemlékezésen Jakab István 
esperes hirdette az igét, majd fellépett 
a mezőbergenyei kórus is. Az isten-
tiszteletet követően dr. Weisz Attila 
történész tartott rövid bemutatót a 
falu és a templom történetéről. Az 
esemény szeretetvendégséggel zárult.

100 éve hunyt el Ady Endre a 20. 
század egyik legjelentősebb magyar 
költője. Ady-emlékév lévén az Új Nem-
zeti Kamara Színház erdélyi turnéja 
alkalmával Mezőpanitba is ellátogatott. 

2019. október 3-án Az értől az óceánig 
című irodalmi összeállítást mutatták 
be a színészek a Kádár Márton Álta-
lános Iskola sporttermében. Közel 130 
diák tanár és falubeli vett részt az Ady 

Endre életét, költészetét felelevenítő 
előadáson. Az előadás végén Bodó 
Előd Barna polgármester, valamint 
György Csilla magyartanárnő köszönte 
meg a színészeknek a fellépést.

Ady előadás  
Mezőpanitban
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Ügyfélfogadási program 
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Mezőpanit, 191 szám, Maros megye 
Hivatalos postacím: 
547450 Pănet, str. Principală, nr. 191,  
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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

A mezőbergenyei Kincsásó 
Egyesület tagjai és a Kincsásó 
Néptánccsoport  2019. szeptem-
ber 26-28. között eleget tett a 
kisgyőriek meghívásának, és 
részt vett az Őszi népművészeti 
sokadalom elnevezésű rendez-
vényen, mely által a falu egyik 
fontos eseményét, a szőlőszüre-
tet ünneplik. 

Ottlétünkkor alkalmunk adódott 
egy pár környékbeli nevezetességet 
is meglátogatni. Megcsodálhattuk a 
Tiszadobi Kastélyt és kastélyparkot, 

megismerkedhettünk annak törté-
nelmével. A kastélyban megtekint-
hettük Ritók Lajos, a Magyar Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett művész 
festmény és grafika kiállítását. Ez 
a tárlatlátogatás azért volt fontos 
számunkra, mivel a festő ez évben 
részt vett a Mezőbergenyében meg-
szervezett alkotótáborban. Fáradal-
mainkat a Miskolctapolcai Barlang-
fürdőben pihenhettük ki. Részt vet-
tünk a Borsodi Huszár Levente Kadét 
Tábor néhány előadásán, mely a 
környezetvédelemről, a természet-

ben való lovaglásról szólt. Kékedi 
László, a falu polgármestere bemu-
tatta a falut, a falu faragott értékeit. 
Újra tapasztalhattuk a helyiek fe-
lülmúlhatatlan vendégszeretetét. 

A Kincsásó Néptánccsoport az 
ünnep gálaelőadásán lépett szín-
padra. Öt pár táncos nyárádmenti 
táncokkal örvendeztette meg a kö-
zönséget. A fellépés után búcsút 
vettünk vendéglátóinktól a minél 
közelebbi viszontlátás reményében. 

 
Gálfi Gizella 

Mezőbergenyeiek Kisgyőrben az  
Őszi népművészeti sokadalmon


