
Mezőpanit Polgármesteri Hivatalának kiadványa 8. szám - 2021. december

Egy kihívásokkal és nehézségek-
kel tele év van mögöttünk. 2021-
et elsősorban a világjárvány ha-
tározta meg. A személyes éle -
tünkre, a vállalkozások minden-
napjaira és a hivatal munkájára, 
az oktatásra, de az egész közös-
ségi életre is rányomta bélyegét 
a sok megszorítás. 

Hiszem, hogy ezeken a nehézsé-
geken is csak közösen, egymásra és 
az Úrra támaszkodva tudunk úgy túl 
lenni, hogy ne sérüljenek az emberi 
kapcsolatok, a kisközösségek. Nem 
szabad engednünk, hogy a vélemény-
különbségek oltásról, politikáról, gaz-
daságról megosszák a közösségünket, 
meggyengítsenek bennünket, emberi 
kapcsolatainkat. 

Nagy tervekkel fogtunk neki a idei 
évnek is. Célunk ugyanaz volt: építeni, 
szépíteni, élhetőbbé tenni községün-
ket, javítani a közszolgáltatásokon, 
segíteni a hivatalos ügyintézésekben. 
A közösség számára fontos megva-
lósítás volt a mezőpaniti református 
egyház nagyberuházásának befeje-
zése: a mezőpaniti templom újjáépí-
tése is. Nehéz időkben is Isten ke-
gyelméből tudott épülni a közösség.  

Ha mérleget kell vonni a polgár-
mesteri hivatal és a helyi tanács szem-
szögéből, akkor azt látjuk, hogy nagyot 
haladtunk 2021-ben. Biztosan lehet 
még jobbítani mindenen, de hálásak 
vagyunk az Úrnak, hogy adott erőt a 
tervek folytatásához, az emberek se-
gítéséhez. Nemcsak a nagy összegű 
beruházások folytatódtak, hanem a 

kisebb munkák, az ügyfélszolgálat is 
sok eredményt mutatnak. 

Tudni kell, hogy a kapacitása min-
denkinek véges. Mindannyiunknak 
24 óra áll a rendelkezésére. A hozzánk 
forduló lakossági problémákkal napi 
szinten foglalkozunk, karbantartási 
munkát épületeken, utakon, közte-
rületeken folyamatosan végzünk, 
emellett pedig rendkívül sok időt és 
energiát igényelnek a nagyobb pá-
lyázatok, beruházások kivitelezése. 
Hiszen másként nem tudunk előre 
haladni, csak úgy ha folyamatosan 
befektetünk a közösség igényei szerint. 
Ez pedig embert és időt igényel, és 
rendkívül sok, ugyanakkor alapos 
munkával jár. 

 
folytatás a 2. oldalon 

_Tisztelt_ 
_községbeliek,_  
_kedves olvasó!_
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A nagyobb projektjeink, ame-
lyeknél már építkezés zajlik, lát-
ványosak. Ezek a bölcsőde építés, 
szentiváni iskola megújítása, kul-
túrotthonok felújítása, parkok épí-
tése. Emellett folyik egy előkészítő 
kemény munka, ami kevésbé lát-
ványos, hiszen számos egyeztetést, 
tervek elkészítését, engedélyek 
megszerzését jelenti: az ivóvíz- és 
szennyvízhálózat kiépítése, a sport-
csarnok és tanműhely építése, az 
új egészségügyi központ tervezése, 
a tájház kivitelezésének előkészí-
tése, a közvilágítás, a mezőberge-
nyei iskola felújítása, a falvakat 
összekötő utak leaszfaltozása, és 
így tovább. Ezek is napi szinten 
több ember munkáját jelentik. 

Megértem, ha a lakosok azt sze-
retnék, hogy mindennel egyformán 
haladjunk, lehetőleg holnap reggel 
kezdődjön is el minden munka. Ez 
lehetetlen elvárás. Ami elvárható, 
az az, hogy mindennel foglalkoz-
zunk, és vegyük sorra a legfonto-
sabbakat. Mi ezt tesszük.  

Fontos beszélni arról is, hogy 
minden munkának költségei vannak. 
Addig tudunk nyúlni, amíg a takaró 
ér. A pályázatok esetében is van 
önrész, és a karbantartási munkák 
is pénzbe kerülnek. Ha javulnának 
például a helyi adók és illetékek 
befizetései, akkor világos, hogy 
több mindent meg tudnánk oldani, 
addig is annyiból tudunk gazdál-
kodni, amennyi van. 

Az aratnivaló sok, a munkás ke-
vés. Ez a lelki életben, az Isten or-
szágának építésével kapcsolatban 
is valóság. De igaz a mindennapi 
életünk kapcsán is. Bízzuk az Úrra 
a mindennapjainkat, a nehézsége-
inket, hogy mindannyian azon a 
területen, amelyen szolgálunk, erőt, 
segítséget kapjunk az Úrtól betel-
jesíteni azt! 

Áldott adventet, áldott ünnepeket 
és jó egészséget kívánok Mezőpanit 
község minden lakójának! 

Bodó Előd Barna,  
polgármester

Kovács Tibor mezőpaniti reformá-
tus lelkipásztor aznap elmondott ün-
nepi beszédéből olvashatunk a továb-
biakban, majd Bodó Előd Barna 
köszöntő beszédéből elevenítünk fel 
néhány gondolatot: 

„Nagy valószínűséggel mindenki 
azt várja tőlem, hogy ünnepi beszé-
demben erről a számunkra csodás, 
mesteri módon megtervezett és kivi-
telezett templomról beszéljek, de el-
döntöttem, hogy előbb nem a temp-
lomról, hanem a templom Uráról 
fogok bizonyságot tenni. Ez a temp-
lom Isten háza. Az élő, örökkévaló  Is-
tené, aki már akkor volt, amikor ez a 
templom nem állt és akkor is lesz, 
amikor ez a templom már nem fog 

állni! Mindaz amit látnak, mindaz, ami 
ma itt történik nem embereknek és 
emberekről szól, hanem az örökké-
való Istenről, akié minden hála, di-
csőség és tisztesség égen és földön. 
Ma ez a nagy név előtt hajtunk térdet, 
és megköszönjük neki, hogy ebben a 
hatalmas munkában eszközei lehet-
tünk. Az elmúlt két évben láttuk Istent 
közöttünk járni! – és erről teszünk bi-
zonyságot! Láttuk csodáit, ámultunk 
szeretetén és lenyűgözött gondvise-
lése. Ez a templom, annak minden 
sarka, imáinkra kapott felelet. Semmi 
sem volt tőlünk, mindent Jézus Krisz-
tus szeretete rendelt ki: a hitet, a  
történelmi időket, anyaországunk  
kormányát, építő püspökünket,  

Megújult a mezőpaniti 
A mezőpaniti gyülekezet összefogásával, az Erdélyi Református Egyház-
kerület és a magyar kormány támogatásával, valamint Isten akaratával 
2021-re elkészült a 650 férőhelyes mezőpaniti református templom. A 
templomot 2021. július 18-án szentelték fel, kezdték el használni hivatalo-
san, július 18-án mondtak hálát és köszönetet mindenért.
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gyülekezetünk példaértékű adakozó-
kedvét és a nehézségeket is, hogy lás-
suk dicső arcát tisztán fényleni a sö-
tétségben. 

Amikor az anyagiakért imádkoz-
tunk, nem késett a válasz: „Mert Is-
tennek van hatalma arra, hogy bősé-
gesen rátok árassza minden 
kegyelmét, hogy mindenben minden-
kor minden szükségessel rendelkez-
zetek, …” II. Kor. 9,8 

Amikor nehézségekbe ütköztünk, 
tisztán hangzott: „Tudjuk pedig, hogy 
azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van, …” Róma 8,28 

Amikor attól féltünk, hogy túl ha-
mar a zsák fenekére érünk, Isten 
megintett minket: „Talán kevés ehhez 
az Úr ereje? Most majd meglátod, 
hogy beteljesedik-e az én szavam, 
vagy sem.” IV. Móz. 11,23 

Amikor kitört a járvány, és minden 
olyan bizonytalannak tűnt, az ige em-
lékeztetett: „Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk; igen biztos segítség a 
nyomorúságban.” Zsolt. 46,2 

Ma örömmel teszünk bizonyságot 
az ünneplő gyülekezet előtt, hogy Is-
ten minden szavát betartotta, minden 
úgy történt, amint megígérte. Mind-
ezek után a megajándékozottak örö-
mével jöttünk ma ide, és a zsoltáros 
szavai csengenek fülünkben: „Menje-
tek be kapuin hálaadással, udvaraiba 
dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áld-
játok nevét! Mert jó az ÚR, örökké 
megmarad kegyelme, és hűsége nem-
zedékről nemzedékre.” Zsolt. 100,4-5 

És most akkor jöhet a templom. 
26 ezer tégla, 40 tonna vas, 32 ezer 
cserép, 90 tonna kő, közel 40 teher-
autó homok és sóder, 120 köbméter 

beton és mindez Zolcsák Péter és csa-
pata tervei alapján, Sípos János széki 
vállalkozó és munkatársai igényes ke-
zemunkája által lett azzá, amit most 
önök látnak. A templom berendezése 
a marosszentgyörgyi Szabó János 
asztalosműhelyét dicséri, a nyílászá-
rókat pedig a mezőpaniti Székely Fe-
renc és Székely Csaba, apa-fia, asz-
talosok kezemunkája. 

800 négyzetméter, 640 férőhely a 
régi 350 helyett,  gyermekmegőrző és 
baba-mama terem a tetőtérben, ha-
rangláb a régi 200 éves harangnak, fi-
lagória és nyárikonyha a gyerek, ifjú-
sági és családos tevékenységeknek, 
játszótér, korszerű kazánház és szép új 
kerítés egy már meglévő, élő és a jövő-
ben is élni és gyarapodni akaró mező-
paniti református közösség számára. 

folyt. a 4. oldalon 

református templom
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Orbán Viktor,  
Magyarország miniszter-
elnökének levele  a temp-
lomszentelés alkalmával 

 
Főtiszteletű  Püspök Úr! Nagy-

tiszteletű Lelkész Úr! Tisztelt ün-
neplő Gyülekezet! Erdély református 
fejedelme, Bocskai István végren-
deletében azt az intést hagyta ránk, 
hogy a magyarországi és az erdélyi 
magyarok között mindig legyen 
egység és atyafiúi szeretet, mert 
egy a vérünk és egy test tagjai va-
gyunk. A mi életünk törvénye pedig  
azóta is úgy szól, hogy határa csak 
az országnak van, a nemzetnek 
nincs. Egy nemzeti  kormány szá-
mára ezért nem lehet kérdés, hogy 
olyan időkben, amikor sok vidéken 
elfogy az imádság  és  a zsoltár, 
segítő erővel legyen jelen mindenütt, 
ahol van magyar élet, gyarapodás 
és közösségépítő akarat. 

Mert a bővülő, megszépülő temp-
lomok mindig az őket építő gyüle-
kezet  hitéről, erejéről és bátorságáról 
tanúskodnak. Önöknél pedig egyikből 
sincs hiány, hiszen több évnyi ter-
vezgetés, gyűjtögetés, építkezés és 
egy világjárvány megpróbáltatásai 
után is bíztak  abban, hogy eljön 
majd a nap,  amikor  végre  átad-
hatják  a megújult Isten házát - 
megőrizve  azt és egyben hozzá is 
téve az őseiktől kapott  örökséghez. 

Örömmel  fogadtam a hírt,  hogy  
befejeződtek  a mezőpaniti refor-
mátus  gyülekezet templomának 
építési munkálatai. Sajnos, hálaadó 
istentiszteletükön csak lélekben le-
hetek  jelen,  ezért  ezúton  szeretném  
kifejezni  jókívánságaimat és  egy-
ben biztatni Önöket arra, hogy 
nőjék ki mihamarabb a kibővített  
templomukat is! 

Soli Deo gloria! 
Tisztelettel, 

Orbán Viktor 
Budapest, 2021. július 18.

Főtiszteletű Püspök Úr! Ma, a me-
zőpaniti reformátusok Isten után 
megköszönik önnek a bizalmat, a 
rendkívüli támogatást, az értünk 
mondott imákat és azt, hogy két éven 
át mindig azt éreztük, hogy a mi örö-
münk az ön öröme is és a mi harcaink 
a ön harcai is. Igaza volt püspök úr, 
amikor a járvány elején azzal bátorí-
tott, hogy csak azt nem fejezzük be, 
amit nem kezdtünk el. Ma egy nagy 
és szép munkának a végére teszünk 
vesszőt, mert ugyan a kőfalak felépül-
tek, de a lelki falakat az Úr Jézus visz-
szajöveteléig folyamatosan építeni 
fogjuk! 

Tisztelt Miniszter Úr, szeretnénk 
elmondani önnek, hogy nem csak a 
sikert, hanem az áldást is látjuk az 
ön által képviselt kormány munkáján. 
Tisztelettel kérem, hogy nézzen úgy 
erre a templomra, mint munkájuk ál-
dására! Tudjuk, és nem tekintjük ma-
gától érthetődőnek, hogy az a támo-
gatás, amit Mezőpanit kapott, nem 
kevés. Bár ez a gyülekezet szívből 
adakozott és nem keveset, de ma-
gunktól nem lettünk volna képesek 
ekkora megvalósításra. Az elmúlt két 
évben viszont azt éreztük, hogy Ma-
gyarország Kormányától valami olyat 
kaptunk, amit pénzben nem lehet fel-
becsülni. Reményt adtak a jövőre, el-
hitették velünk itt Mezőpanitban, 
hogy érdemes álmodni, jövőt ter-
vezni, gyermeket vállalni, hogy jó ma-
gyarnak lenni bárhol is élnénk ezen 
a világon. Ez nekünk a pénznél száz-
szor többet ér, de biztosítom, hogy a 
pénz is jókor és jó helyre jött befek-
tetés volt, mert ez a templom minden 
vasárnap szinte zsúfolásig megtelik 
hívőkkel. 

A gyülekezet lelkipásztoraként kö-
szönetet mondok minden támogató-
nak. Itthoniaknak és külföldön élők-
nek, testvérgyülekezeteknek és 
testvértelepüléseknek, alapítványok-
nak, cégeknek, Mezőpanit Önkor-
mányzatának, és végül gyülekezetünk 
tagjainak, de nem csak az erő feletti 

adakozásért, hanem az imaközössé-
gért is, ugyanis 2019. május 8-tól 
minden este 10 órakor közel 40 em-
ber imádkozott és imádkozik temp-
lomunkért, gyülekezetünkért! Kérlek, 
a jövőben se hagyjátok abba! 

Végezetül pedig csak ennyit: legye-
nek áldottak! Soli Deo Gloria! Ámen!„ 

Kovács Tibor, lelkipásztor 
 
„Mindannyian, akik valamilyen 

formában hozzájárultak ehhez, temp-
lom építők, Isten házának, az ő or-
szágának építői. Hatalmas felelősség 
és megtiszteltetés az Úr kezében kő-
műves kanálnak lenni. 

Mi, akik életünket szülőföldünkön 
képzeljük el, akik nap mint nap büsz-
kén vállaljuk identitásunkat, és nem 
mások ellenében, hanem másokkal 
együtt, itthon dolgozunk, imádko-
zunk, és neveljük gyermekeinket, 
most azt érezzük, hogy szeret az Is-
ten. Felelősségünk, hogy ebből a sze-
retetből fakadóan megtöltsük ezt a 
templomot vasárnapról vasárnapra, 
hirdetve az ő dicsőségét. 

Tisztelt jelenlévők! 1000 éve élünk 
Európában, 500 éve megismerhettük 
a reformáció vívmányait, 100 éve él-
ünk itt Romániában. Mindez megha-
tározza mindennapjainkat, életünket 
és a mindennapi tennivalókat is. Ébe-
ren, gyarapítsuk és védelmezzük csa-
ládjainkat, büszkén éljük meg hagyo-
mányainkat és keresztyén hitünket, 
és templomos népként alkossunk mi 
is maradandót ember és Isten előtt 
még legalább 1000 esztendeig, itt Me-
zőpanitban, Erdélyben, Európában. 

Ez a templom egy az égre mutató 
figyelmeztető jel. Valahányszor lát-
juk, a falai között az Istent dicsérjük, 
jusson eszünkbe, nekünk itt küldeté-
sünk van: építsük jövőnket, gyerme-
keink jövőjét, a keresztyén világ jö-
vőjét dolgozva és imádkozva.  

Köszönet a templomépítőknek, di-
csőség az Istennek!„ 

Bodó Előd Barna,  
Mezőpanit község polgármestere
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Mobilalkalmazás készülőben 

Mezőpanit Önkormányzata a 2021-
es év elején csatlakozott ahhoz az 
online platformhoz, amely segít-
ségével otthonról, vagy munka-
helyről is pillanatok alatt kifizet-
hetők a helyi adók, illetékek és 
büntetések. Nincs sorban állás, nem 
kell személyesen bejönnie a hivatalba, 

és a nap bármely órájában elérhető 
ez a szolgáltatás. 

Az országos elektronikus fizetési 
rendszerhez a www.ghiseul.ro olda-
lon férhet hozzá. Az elektronikus 
pénzutaláshoz bejelentkezés szüksé-
ges. A regisztráció mindössze 3 percet 
vesz igénybe, és nagyon egyszerű.

ONLINE IS KIFIZETHETI  
a helyi adókat és illetékeket

eAdmin Mezőpanit néven készül 
mobilalkalmazás községünknek. 
Az applikációt Mezőpanit Község 
Polgármesteri Hivatala készítteti 
a lakossággal való kommunikáció 
megkönnyítése érdekében. Célunk 
minél egyszerűbbé és gyorsabbá ten-

ni a lakosság értesítését, illetve a 
közterületeken észlelt problémák 
beazonosítását, és megoldását. A 
mobilalkalmazásban hasznos infor-
mációkat talál röviden, eseményekről 
hírekről szerezhet első kézből tu-
domást, valamint probléma, észre-

vétel esetén fényképes és helyszínes 
beazonosítással jelentést küldhet 
erről a polgármesteri hivatal felé.  

Kérjük az Önök közreműködését, 
legyenek aktív használói az alkal-
mazásnak, segítsék a községünk fej-
lődését.
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Leadott és folyamatban lévő pályázatok községünkben

Ivóvíz- és szennyvíz hálózat
Legfontosabb és egyben legna-
gyobb összegű beruházásunk  
a községi ivóvíz- és szennyvíz- 
rend szer. Összértékben kb. 12 
millió eurós tételről beszélünk. 
Számos tervet, pályázatot előké-

szítettünk már, és úgy tűnik, hogy 
a Megyei Mesterterv keretében 
2022-ben kiírják a versenytár-
gyalást az ivóvízhálózat kiépíté-
sére. Ezzel a lakosság egyik leg-
fontosabb igényét lehetne kielé-

gíteni, hiszen nagy gondok vannak 
a kutakkal: a víz minősége és 
mennyisége is probléma. Amint 
konkrétumok lesznek, azonnal 
értesítjük a lakosságot.

Épül a bölcsőde, megújul a csitt-
szentiváni iskola, megújultak az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
kultúrotthonok, felújítjuk a teljes 
közvilágítást, 10 új parkot hozunk 
létre a községben és létrehozzuk 
a tájházat, megépítjük a községi 
sportcsarnokot és tanműhelyt. 
Ezek  mind nyertes pályázatokból 
valósulnak meg, a többi saját pro-
jektünk mellett. 
Ugyanakkor számos további pályá-
zatot benyújtottunk, ezekre várjuk 
a kiértékelést:  
 
l községi ivóvíz- és szennyvízhá-

lózat kiépítése,  
l község falvait összekötő utak szé-

lesítése, és aszfaltozása,  
l a Csittszentiván-Malomfalva kö-

zötti út aszfaltozása,  
l a Harcó-Remeteszeg utca közötti 

besei út, régi megyei út leaszfal-
tozása,  

l községi új egészségügyi központ 
megépítése, 

l a mezőbergenyei iskola teljes fel-
újítása,  

l okostáblák, tabletek és kivetítők 
vásárlása a község tanintézmé-
nyeinek felszerelésére. 

 
Isten segítse ezek útját, hogy miha-
marabb nyertes projektek legyenek, 
és elkezdhessük a kivitelezésüket.
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Az illegális szemetelés megakadályozása

Számos intézkedést tet-
tünk eddig is az illegális 
szeméttároló helyek fel-
számolásáért. Csak idén 
több, mint 150 köbméter sze-

metet gyűjtöttünk össze a 
község különböző helyeiről: 
Maros-part, Bándi-tető, Be-
sei-tető, stb.  

Örülünk ugyanakkor, 

hogy Csittszentivánon ön-
kéntes polgárőrség alakult, 
akik a szemetelés megaka-
dályozásában is aktív civil 
szerepet vállalnak. A község 

területén továbbra is tilos 
mindenféle szemét lerakása, 
ennek megakadályozásában 
számítunk továbbra is a la-
kosság közreműködésére.
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A szelektív hulladékgyűjtés  
továbbfejlesztése községünkben

Mezőpanit községben az eddigi 
gyakorlat szerint egyik héten a 
háztartási, a másik héten pedig 
a papír és a műanyag hulladék 
elszállításával történt a szelek-
tív szemétgyűjtés, valamint min-
den hónap utolsó csütörtökén, 
ahogy a kiosztott programban 
is látható az üveget szállítják 
el a kapukból.  

2021. november 15-étől azonban 
változott a szelektív hulladék gyűj-
tésének és elszállításának módja a 
Sylevy Salubriserv Kft-vel aláírt szer-
ződés alapján az alábbiak szerint: 

– Ezután a szelektív napokon 
két zsákot teszünk ki a kapuba, 
egy kéket és egy sárgát, amelyet  

külön kocsi szállít el. 
– Külön gyűjtjük a papír és kar-

ton hulladékot a cég által kiosztott 
kék szemetes zsákokba, amelyet 
a programban feljegyzett szelektív 
napon szállítanak el. 

– Külön gyűjtjük a műanyag és 
fém hulladékot a cég által kiosztott 
sárga szemetes zsákokba, amelyet 
szintén a programban feljegyzett 
szelektív napon szállítanak el. 

– Kérjük, a zsákokat ne kössék 
be, ha ép állapotban van a szemé-
telszállító cég nem viszi el, így 
újra lehet használni. 

– Kérjük, ne keverjék össze a 
zsákok tartalmát! 

– A zsákok helyett műanyag 

színes szeméttárolót is lehet hasz-
nálni. 

 Annak érdekében, hogy minél 
kevesebb szemetet termeljünk, 
szeretnénk felhívni a figyelmét, 
továbbra is, a következőkre: 
l A háztartásban keletkezett, 
lebomló szemetet (maradékok, 
nyesedékek, növényi származékok 
stb.) kérjük, hogy otthon kom-
posztálja, ne tegye a szemétbe! 
l A szelektív szemétbe, ahogy 
eddig is volt, a tiszta papír, mű-
anyag és fém kerülhet csak. 
l Az építkezési hulladékot a sze-
métszállító cég térítés ellenében 
elszállítja. Ezzel kapcsolatban ve-
lük kell egyeztetni. 
l A gumiabroncsot nem viszik 
el a szemetesek, azt a község te-
rületén hivatalosan működő gu-
miszervízek beveszik. 
l Az elektronikai készülékek 
begyűjtésére minden évben külön 
akciót szervezünk. 
l Évente két lomtalanítási akciót 
is szervezünk, tavasszal és ősszel.  
l Minden más szemét háztartási 
szemétnek minősül, és ezeket el-
viszik a megadott program sze-
rint. 

 Amint látható, minden kelet-
kezett szemétnek megvan a helye, 
és elszállításának módja! Semmi-
lyen szemétnek nem szabad a me-
zőkre, útszélekre, a természetbe 
kerülnie. Kérjük, segítsenek abban, 
hogy a szemétszállítás gördülé-
kenyen történjen, hiszen a célunk 
közös: tiszta, élhető környezetet 
teremteni, és azt megőrizni a kö-
vetkező nemzedékek számára!
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Lomtalanítás,  
valamint  
elektromos  
és elektronikai  
hulladékgyűjtés  
zajlott  
községszinten

Mezőpanit Polgármesteri Hiva-
tala a Sylevy Salubriserv hul-
ladékgyűjtő céggel közösen 
2021-ben kétszer is szervezett 
általános lomtalanítást a község 
területén. 

A lomtalanítás során a lakosok 
ingyenesen meg tudtak szabadulni 
a feleslegessé vált tárgyaiktól. 
Ilyenkor ki lehetett tenni a ma-
gánházak, tömbház elé a haszon-

talanná vált kisebb bútorokat és 
mindent, amire már nincs szükség.  

2021-ben a kétszeri lomtalanítás 
alkalmával hozzávetőlegesen 50 
tonna hulladékot szállított el a cég. 

Idén Mezőpanit Polgármesteri 
Hivatala a Remat Eurotop hulla-
dékbegyűjtő céggel közösen elek -
tromos és elektronikai hulladék-
gyűjtést is szervezett a községben. 
Az akció során használaton kívüli 

elektromos és elektronikai eszkö-
zöket gyűjtöttek össze a kapukból. 

A gyűjtés során 3 tonna szemét 
gyűlt össze községszinten. A lakók  
által benyújtott hulladéknak bár 
csekély értéke van, számunka még-
is sokat jelent. A hulladék ellenébe, 
a cég által felajánlott pénzösszeget 
községünk területén található ját-
szóterek, parkok és zöldövezetek 
fejlesztésére fogjuk felhasználni!
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Sertéspestis pusztított néhány háztartásban

Az elmúlt 3 évben Romániában 
agresszíven nőtt a sertéspestis, mind 
a házi disznók mind a vaddisznók 
esetében. 2021-ben községünkben is, 
Csittszentivánon felütötte a fejét a 
megbetegedés, ennek következtében 
7 család teljes sertésállománya, azaz 
több tucat disznó elpusztult. 

Ahol beteg állatok tüneteit észlelték 
egy bizottság kiszállt a helyszínre, 
megállapította betegség jelenlétét, el-
pusztította az sertésállományt, ezután 
pedig egy cég elszállította azokat a 
törvényes eljárásoknak megfelelően. 
A gazdák kártérítésben részesülnek 
az állatok súlyától függően. Ha disz-
nóvágást követően nem telt el két 
hét, és az állatállományban felütötte 
fejét a pestis, akkor a levágott sertés 
húsát is elszállították. 

Az önkormányzat az elhullott ál-
latokat saját költségén szállíttatta el, 
fertőtlenítő szereket, lábtörlő sziva-
csokat osztogatott, minden beigazo-
lódott fertőzés környékén rágcsáló-
irtást végzett. 

November elejétől községünkben 
feloldották a sertéspestis miatti kor-
látozásokat. Így újra szabadon vásá-
rolható és adható el sertés. Az állat-
egészségügyi hatóságok, a polgár-
mesteri hivatal és a lakosok összefo-
gásával sikerült leküzdeni a háztájon 
megjelent sertéspestis továbbterje-
dését. 

Fontos, hogy a továbbiakban is 
minden esetben tartsák be a követ-
kezőket: 
l sertés levágásakor kötelező érte-
síteni a körzeti állatorvost, és leadni 
a fülszámot; 
l vásárláskor vagy eladáskor szintén 
be kell jelenteni a körzeti állatorvos-
nak a disznó azonosítószámát. 

Az afrikai sertéspestis egy olyan fertőző betegség, amely a disznók magas elhalálozásával jár, és nem 
létezik rá védőoltás. A tünetek közé tartozik: a láz, az étvágytalanság, a pirosas bőr, a lankadtság és a véres 
hasmenés. Jó tudni, hogy emberi életre nem veszélyes. 

Közeledik a disznóvágások idősza-
ka, kérem vegyék figyelembe a fent 
említett kéréseket. Járjunk el meg-
felelően és higiénikusan! 

Csutak Jenő



Medveügy,  
hogy állunk?
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Számos medvetámadás volt az 
idén községünk területén. Min-
den ilyen esetben a hivatalnál be-
jelentett károk felmérésére meg-
tettük a szükséges lépéseket, eze-
ket továbbítottuk, legtöbb esetben 
a kártérítést meg is ítélték. Ugyan-
akkor szomorú a helyzet, hiszen 
bár helyi szinten mindenféle bi-

zottságok megalakultak, de a med-
vekérdés ezzel nem oldódott meg. 
Továbbra is itt vannak, be-be jár-
nak a falvakba, nem érezzük biz-
tonságban magunkat, a mezőn 
sem. Helyi szinten, amit lehet 
megtettük, reméljük, hogy a kö-
vetkező években csökkentik majd 
a medvepopulációt.
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Oltáskampány  
Mezőpanit községben

2021 júliusában és novemberé-
ben Mezőpanit Község Önkor-
mányzata a Marosszentikirályi 
Oltóközponttal közösen oltás-
kampányt szervezett a mező-
paniti kultúrotthonban. Július-
ban a két alkalommal 140, novem-
berben a két találkozás alkalmával 
350 igénylő vett részt a kampány-
ban. Előzetes regisztráció nélkül 
bárki igényelhette a Pfizer koro-

navírus elleni oltóanyagát. A köz-
ség falvaiból, Csittszentivánról, 
Mezőbergenyéből, Székelykövesd-
ről és Harcóról az oltás napján 
kétszer indult autóbusz a község-
központba azok számára, akiknek 
nehézséget okozott az oltás hely-
színére való eljutás. Az oltás napján 
az ágyhoz kötött betegek számára 
otthoni oltást is biztosítottak a 
központ alkalmazottai.  

Ami Mezőpanit községet illeti 
2020 áprilisától 330 koronavírus 
fertőzött személyt regisztráltak a 
Maros Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóságnál. A kampánnyal le-
hetőséget nyújtunk mindenki szá-
mára, hogy éljen a koronavírus 
elleni védőoltás lehetőségével. Fe-
lelősek vagyunk magunkért és kör-
nyezetünkért!  

Bicsak Boglárka
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Megalakult a Sürgősségi  
Önkéntes Szolgálat (SVSU)

2019 decemberében Mezőpanit 
Község Tanácsa megszavazta az Sür-
gősségi Önkéntes Szolgálat megala-
kítását. A 2020-as év elején nyomban 
elkezdődött az önkéntesek toborzása, 
ám a világjárvány ennek folyamatát 
is lassította. Az iratkozások lezárulása 

után a végleges csapat kiválasztása 
egy erre a célra kialakított kritérium 
rendszer szerint történt: felkészítők, 
felmérések, bevetések. 

2021-ben megalakult a végleges 
csapat, amely 17 községbeli személyből 
áll. Jelenleg zajlanak az önkéntesek 

gyakorlati és elméleti felkészítői, va-
lamint a védőfelszerelések beszerzése.  

Az Önkéntes Sürgősségi Szolgálat 
a közösség, a környezetünk védel-
méért alakult, ők azok, akik első kéz-
ből nyújtanak segítséget vészhelyzetek 
esetén.
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Megújult  
a község  
tulajdonában  
lévő három  
kultúrotthon
2019-2021 között megújult a Me-
zőpanit község tulajdonába tartozó 
három kultúrotthon: Csittszentivá-
non, Mezőbergenyében és Harcón. 

A Vidéki Beruházások Finanszí-
rozási Ügynökségén keresztül (AFIR) 
megpályázott uniós forrásból sikerült 
a 3 kultúrt kivül, belül teljesen fel-
újítani, és felszerelésekkel ellátni, 
mint: helyi hangszerkészítő által ké-
szített 10 citera, helyi varrónők által 

készített 21 népviselet, hangosító be-
rendezések, asztalok és székek stb. 
A munkálatok összköltsége közel 778 
ezer euró, amelynek kb. 41%-át önrész 
alkotja, amelyet Mezőpanit község 
fedezett. 

Az ősz folyamán az épületeket si-
került átvenni a kivitelezőktől, és a 

Finanszírozási Ügynökség küldöttsége 
is rendben találta a pénzügyi elszá-
molást. Amint a járványhelyzet meg-
engedi hivatalosan is átadjuk a fel-
szerelt kultúrokat a helyi közösségnek. 
Mi már nagyon várjuk, reméljük Önök 
is! 

Bicsak Boglárka
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Már hagyománnyá vált a nagykorúak  
és a kisgyerekek köszöntése községünkben
Idén augusztus 20-án a Pro Pambus 
Egyesület által szervezett Családi 
Piknik alkalmával került sor a 
2020. szeptember 1-től 2021. július 
31-ig születettek 41 községbeli gye-
rek köszöntésére. 

2021. október 2-án Mezőpanitban 
a Paniti Termelői Egyesület által szer-

vezett  Őszi kavalkád kereteiben kö-
szöntötte az Önkormányzat a 18 éve-
seket. 

Ezeken az alkalmakon azok a gye-
rekek és nagykorúak kerülnek emlí-
tésre,  akik a község területén be-
jegyzett lakcímmel rendelkeznek. Idén 
44 fiatal kapott meghívót az ünnep-

ségre, ahol egy szál virággal és em-
léklappal ajándékozta meg őket Bodó 
Előd Barna polgármester és Kolcsár 
Károly parlamenti képviselő.  

Életük legyen örömökben, sike-
rekben és Isten áldásában gazdag! 

 
Bicsak Boglárka
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Bemutattuk Mezőpanit  
Község falvainak értéktárát

Egy adatközlőkből összeállt csapat 
48 értéket nevezett meg, amelyeket 
három nyelven (magyar, román, an-
gol), fénykép kíséretében ismertetet 
az év folyamán. A kiadvány a követ-
kező kategóriákban összegzi a helyi 
értékeket: népművészet, néphagyo-
mányok, épített örökség, emlékművek, 
egyháztörténeti értékek, oktatástör-
téneti értékek, sporttörténeti értékek, 
agrár- és élelmiszergazdasági értékek, 
természeti kincsek. 

A járványhelyzethez viszonyúlva 
sikerült Mezőpanitban a népzene- és 

néptánctábor zárónapján bemutatni 
az anyagot, Csittszentivánon a Kul-
turális Egyesület által rendezett tánc -
ház keretében, Mezőbergenyében a 
néptánctábor programját tarkítottuk 
a bemutatóval, Székelykövesden pedig 
a romáknak szervezett caritasos fog-
lalkoztató tábor keretében vittük el 
az értékösszesítő kiadványt. A be-
mutatók alkalmával igyekeztünk a 
nézőkkel szemléltetni a helyi mes-
terségeket hiteles forrásokból, be-
mutattuk részletesen a népviseletek 
jellemzőit, megkóstoltattunk egy csi-

petnyi  helyi gasztronómiát. 
Bodó Előd Barna eképpen ismerteti 

a kiadványt: „Minden, amit elődeink 
ránk hagynak felelősséget is hordoz. 
Legyen szó bármilyen hagyatékról, 
rajtunk áll, hogy érték marad-e, vagy 
feledésbe merül. Mezőpanit község 
falvaiban olyan emberek élnek, akik 
büszkék helyi értékeikre, és szívesen 
megmutatják másoknak is. Ez a ki-
advány is azért készült, hogy dióhéj-
ban összefoglalja, hogy milyen gazdag 
az örökbe kapott értéktárunk.” 

Bicsak Boglárka

Európai Uniós pályázattal sikerül egy olyan kiadványt szerkeszteni, amely magába foglalja Mezőpanit 
község falvainak értékeit. A tartalmat tekintve, a pályázati lehetőségekhez igazodva, velősnek bizonyul, 
hiszen 52 oldal nem elég ahhoz, hogy egy több mint 700 éves közösség értékei bemutatásra kerüljenek. 
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Mezőpanit Önkormányzata nagy 
hangsúlyt fektet a községi föld-
területek telekkönyvezésére, 
ezért a Nemzeti Kataszteri Prog-
ram keretében 2021-2022-ben 
is folytatjuk a földmérési mun-
kákat a Mezőpanit község terü-
letén található dűlőkben. 
Az elkövetkezendő időszakban sor 
kerül újabb kataszteri szektorok 
felmérésére, és a tulajdonpapírok 
tisztázására. Ezek a következők: 
l Mezőbergenye - Omlás, Batal 
l Mezőbergenye - Koncé 
l Mezőbergenye - Nyíl 
l Csittszentiván - Bikáké 
l Csittszentiván - Borsóhely 
l Csittszentiván - Bongor 
Megkérjük a területtulajdonosokat 
és gazdákat, hogy kövessék figye-
lemmel a Polgármesteri Hivatal 
által kiadott hirdetéseket, ahol pon-
tosan közölni fogjuk a felmérések 
időpontjait és helyszíneit. 

 
Wagner József,  

mérnök

Folytatódik  
a külterületek  
felmérése
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Iskolai  
ösztöndíj  
programot  
indított az  
Önkormányzat! 

 
Mezőpanit Község Önkormányzata 
a Kádár Márton Általános Iskolával 
való egyeztetéseket követően, a 
Helyi Tanács döntése értelmében 
érdemösztöndíjban részesíti azokat 
az 5-8 osztályos tanulókat, akiknek 
tanulmányi átlaga legalább 9,75. 

A 2020-2021-es tanévben összesen 
20490 lej került kiosztásra a 33 ér-
demösztöndíjra jogosult diáknak 

Nemcsak óvodákat, iskolákat újít 
meg és szerel fel az Önkormányzat a 
többéves oktatásfejlesztési programja 
keretében, hanem a jó tanulást is 
ösztönözni szeretné. Nekünk meg kell 
teremteni a körülményeket, a többi 
már az oktatáson és a diákokon múlik. 
Sok sikert hozzá mindenkinek!
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A községi oktatás helyzetéről 2021 őszén

A rendelet érvénybe lépésekor Me-
zőpanitban a 9 oktatási intézmény 
alkalmazottainak 44%-a volt beoltva, 
ami azt eredményezte, hogy november 
8-ától az oktatás a községben online 
kezdődött el. Ráduly Csongor isko-
laigazgató hangsúlyozta, hogy a kény-
szervakáció alatt  sem szakadt meg a 
kapcsolat a tanárok és a diákok között, 
hiszen az alaptantárgyakból igény 
szerint az oktatók, feladatlapokat, 
anyagokat küldtek a diákoknak. 

November 15-től az újabb rendelet 
szerint az alkalmazottak átoltottsági 
arányát nem a községben lévő összes 
oktatási intézményt egybevéve vették 
figyelembe, hanem lebontották kü-
lön-külön intézményekre, így 15-étől 
az 552 diáknak 80%-a fizikailag jelen 
lehetett az órákon. 

Az iskolaigazgató elmondta, hogy 
a két hetes kényszervakáció miatt a 
2021-2022-es tanév szerkezete is 

megváltozik. Lerövidül a téli vakáció 
egy héttel a felső tagozatosok szá-
mára (december 22. - január 2-ig a 
felső tagozatosoknak, december 22. 
- január 9-ig alsó tagozatosoknak), 
valamint a tavaszra tervezett Iskola 
másként héten is oktatás lesz. 

Az iskolavezető szerint sok ne-
hézséget okoznak az intézmény ve-
zetőségének, a tanároknak és a szü-
lőknek is az állandó változások, hi-
szen heti szinten változnak a dolgok. 
Az elmúlt hetekben 8 tanár is átesett 
a koronavírus fertőzésen a község-
ben, akiket a családorvos tanácsa 
szerint még nem ajánlatos beoltani. 
Ezek a tanárok a kiadott rendelet 
értelmében oltatlanoknak számíta-
nak, így ez is nehezíti a 60%-os arány 
elérését. 

„Nehéz a távoli jövőre tervezni 
ezekben a bizonytalan időkben, de 
úgy látom, hogy a járvány ellenére 

az önkormányzat és az iskola veze-
tősége részéről kellő fontossággal 
vannak kezelve a dolgok. Fejlesztések, 
építkezések vannak folyamatba, fel-
újítottuk az iskola bútorzatának egy 
jelentős részét, projektorokat, kive-
títőket szereztünk be, a csittszenti-
váni gyerekek is már nagyon várják, 
hogy úgymond otthon járhassnak 
iskolában. Úgy látom, hogy a sok bi-
zonytalanság ellenére szépen halad-
nak a dolgok.” - tette hozzá Ráduly 
Csongor, iskolaigazgató, aki a no-
vemberi sikeres versenyvizsga leté-
tele után még 4 évig tovább igazgatja 
majd az intézményt. Gratulálunk 
neki! 

A jelenlegi helyzet szerint november 
22-től a község összes intézményében 
fizikailag folyik az oktatás, mivel az a 
tanügyi alkalmazottak átoltottsága el-
érte a minimális 60%-ot. 

Bicsak Boglárka

Alig kezdődött el a 2021-es tanév, október 25-étől a járványt megfékező szigorító intézkedésként 2 hét 
kényszervakációt rendeltek el minden évfolyam számára. A vakáció lejárta után, november 8-ától csak 
azok a tanintézmények vehettek fizikailag részt az oktatásban, ahol az alkalmazottak számának átoltottsági 
aránya meghaladta a 60%-ot.
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Folyamatos  
a munka  

a csitt szentiváni  
iskolánál

A Regionális Operatív Progra-
mon (POR) keresztül uniós alap-
ból és Mezőpanit község támo-
gatásával 2020 júniusában el-
kezdődött a csittszentiváni iskola 
teljes energetikai felújítása. Az 
iskola régi épületéből csak a falak 
maradtak meg, kicserélődött a te-
tőszerkezet, a nyílászárók, új hő-
központ került központi fűtésrend-
szerrel, megújult a gáz- és villany-
hálózat, új padlózat és járda van 
kialakításban, valamint szigetelés 
kerül az épületre. Az energetikai 
felújítás része az energiatakarékos 
világítótestek elhelyezése, valamint 
egy napelemes rendszer beüzeme-
lése.  

A tervek szerint a kivitelező cég 
2022-ben átadja a munkálatokat, 
így a diákok már a 2022-2023-as 
tanévet a felújított intézményben 
kezdhetik. Mindnyájan várjuk már!
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Értékében eddig ez a legnagyobb 
beruházás, a bölcsőde után, ami 
az új épületek tekintetében köz-
ségünkben megépül. Közel 7.000.000 
lejes a beruházás, támogatási érték 
98%. Várhatóan, a tapasztalat azt 
mutatja, a kivitelezésig a beruházás 
összege jóval több lesz, ami viszont 
már a helyi költségvetés terhére kerül. 
A támogatás a 2014-2020-as időszak 
uniós alapjaiból származik, a 10-es 
fontossági tengely része, ami az ok-
tatási infrastruktúra fejlesztését je-
lenti. Kivitelezési határidő: 2023.12.31. 

Szükség van egy ilyen jellegű tor-
nateremre, hiszen a jelenlegi mére-
teiben túl kicsi és leginkább csak a 
kisebb korosztálynak felel meg, a mű-

füves focipálya kihasználtsága télen 
pedig nagyon alacsony. Jelen pilla-
natban a megvalósíthatósági terv ké-
szül, aminek jóváhagyása után kö-
vetkezik a munkálatok kiírása. Re-
méljük, hogy egy tisztességes kivite-
lezővel tudunk majd leszerződni, aki-
nek a határidők és minőségi munka 
az erőssége. 

A készülőben lévő terv magába 
foglalja a multifunkcionális épület 
felépítését alagsor és földszint rend-
szerben, a sportterem része lesz egy 
200 lelátós férőhely is, de természe-
tesen mellékhelységek, öltözők, tu-
solók, mosdók is részei a tervnek. 
Az alagsorban két tanműhely létesül, 
illetve az épület számára szükséges 

technikai szobák. A tanműhelyek fel-
szerelése, illetve sport és oktatási 
eszközök szintén a projekt részét ké-
pezik, ami reményeink szerint az ok-
tatás minőségét, valamint a rendszeres 
mozgás, sportolás napi szintű gya-
korlását eredményezi. Drukkoljanak, 
hogy egy sikeresen kivitelezett projekt 
legyen a gyerekek/diákok és a község 
javát szolgálva! 

 
Menyhárt Sándor,  

alpolgármester

„A sport nemcsak testnevelés, 
hanem a léleknek is az egyik 

legerőteljesebb nevelő eszköze.”   
Szent-Györgyi Albert

2021 márciusában írtuk alá az a finanszírozási 
szerződés, aminek keretein belül egy multifunkci-
onális sportterem és két tanműhely létesül a me-
zőpaniti iskola hátsó udvarában, a műfüves pálya 
közelségében.

Multifunkcionális épület  
(sportcsarnok és iskolai  
tanműhely) készül  
Mezőpanitban
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!

A téli időszakban figyeljünk a háztartások  
előtti járdák hótalanítására!  

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

hótalanítást végző gépeket! 
 Köszönjük a közreműködést!

FELHÍVÁS: 

A Mezőpanitban épülő bölcsőde 
munkálatai az év első felében jó 
ütemben haladtak. Időközben az 
anyag árak drasztikus emelkedése 
okozott fennakadásokat, de mára már 
ismét munkálatok zajlanak, és azon 
dolgozunk, hogy a határidőket tartani 
tudjunk. Jelen pillanatban a bölcsőde 
felépült, a nyár végére tető alá került. 
Jelenleg az épület külső szigetelése 
van folyamatban, illetve reméljük, 

hogy a nyílászárók is hamarosan a 
helyükre kerülnek. 

Nem titkolnivaló az sem, hogy a 
projekt és a kivitelezés nem mindig 
van egyensúlyban, hiszen vannak 
időnként kihívások a tervezést illetően, 
ami kérdéseket, megoldásra váró fel-
adatokat jelent, elég sok papírmun-
kával, egyeztetéssel, ami időigényes 
dolog, talán az egész projekt legne-
hezebb része. Jó hír szintén, hogy a 

központi fejlesztési régió fele is már 
több pénzelszámolásunk volt, illetve 
terepen megtörtént ellenőrzések is 
voltak, ahol minden eredményesen 
zárult, a teljesítéseknek eleget tet-
tünk. 

A munkálatok alakulásának függ-
vényében nemsokára a bölcsőde fel-
szerelésének közbeszerzését is el kell 
kezdenünk, ami egy nagyon látványos 
és érdekes folyamatnak ígérkezik. A 
felszerelések között szerepel a bú-
torzat a termekbe, irodákba, a konyha 
felszerelése gépekkel, eszközökkel, 
valamint oktatási eszközök és játékok 
a piciknek. 

A jövő év folyamán megtörténhetne 
az átadás, ha minden jól alakul és 
nem ütközünk különösebb nehézsé-
gekbe, bízunk benne, hogy mindenki 
legalább annyira várja ennek a pro-
jektnek a megvalósulását, mint mi! 

Menyhárt Sándor,  
alpolgármester

Folyamatban a községi bölcsőde építése
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A 2021-es látványosabb karbantartói munkák a községben
2021 a negyedik év volt a karbantartó 
csapat létesülése óta, és megvalósí-
tásokban mondhatjuk tartalmas.  
A markológép folyamatosan munká-
ban van, ennek eredményeként több 
km sánc lett kitisztítva, főleg a nagy 
patakokba bevezető sáncok, illetve a 
falvakat összekötő utak mentén lévő 
vízelvezető árkok. Mindemellett mezei 
utak karbantartására, ág összesze-
désére (több hektár bozótot vágtak 
ki ebben az évben), tereprendezésre, 
kutak ásásához, utca kövezéshez, sze-
méttelepek felszámolásához osztottuk 
be, valamint ritkán bérbe is adtuk. 

A traktor a téli idényben hótaka-
rításhoz, tavasszal és ősszel útfelület 
tisztításhoz, nyáron fűnyíráshoz hasz-
náljuk leginkább, de mindezek mellett 
a buldo munkáját segíti, különböző 
szállítási műveleteket végez. 

A karbantartó részleg rendszeres 
munkái: buszmegállók takarítása, 
fűnyírás parkokban/közterületeken, 
vízóra olvasás, szórólapok kihordása, 
télen hótalanítás, ágvágás, karban-
tartás a különböző intézményeknél. 
A nagyobb megvalósítások közé so-
rolnám, ami az ő munkájukat méltatja: 
új korlát a Csittszentiván felé vezető 

DC125-ös úton található nagy hídnál, 
a mezőbergenyei és harcói kultúr kö-
rüli kerítések kivitelezése, a harcói 
óvoda új hátsó kerítésének megépítése, 
utcanévtáblák felújítása, itató kút ki-
alakítása Székelykövesden, különböző 
vízelvezető árkokra rácsos átjáró he-
gesztése, a mezőpaniti iskola csator-
narendszerének bevezetése a földbe, 
ülepítő elhelyezése a paniti orvosi 
rendelőnél és még nagyon sok más. 

 
Menyhárt Sándor,  

alpolgármester
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Felújítás alatt a község teljes közvilágítása 
 

Megújul a község teljes közvi-
lágítása. Jó hír, hogy aláírtuk a 
kivitelezési szerződést a kivite-
lezővel. Így a község falviban 
minden olyan villanyoszlopra 
LED-es lámpa kerül, ahol még 
nincsen LED-es vagy egyáltalán 
nincsen. A régi, neon típusú köz-
világítást így egy hatékonyabb 
rendszer váltja fel. Célunk ezzel 
is a közbiztonság javítása.
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Civil  
szervezetek  
és egyházak  
támogatása  
2021-ben 

 
A 2021-es  költségvetésből Me-

zőpanit Önkormányzata vissza nem 
térítendő támogatásra 250 ezer lejt 
különített el a helyi érdekeltségű 
non-profit szervezetek, egyházi te-
vékenységek és munkálatok szá-
mára. Összesen 31 pályázat érkezett 
be a civil szervezetek részéről, egy-
házi munkálatokra pedig 11 pályá-
zatot küldtek be. A világjárvány 
néhány projekt megvalósítását ezek 
közül keresztbe húzta, ám nagy ré-
szét sikerült megszervezni. Az  
alábbiakban számolnak be néhány-
ról a szervezők.

Átalakítások a polgár mesteri hivatal előtt
November folyamán Mezőpanit 
Polgármesteri Hivatala önköltség-
ből alakította át a hivatal előtti 
közterületet. A munkálatok során 
buszmegálló öböl kialakítására került 
sor, amely nagyban megkönnyíti az 
átjáróval és kereszteződéssel ellátott 
útszakaszt. Valamint a buszmegálllók 
kialakítása mellett helyet kap egy 

parkoló terület is, ahova a hivatalba 
érkező ügyfelek biztonságosan beáll-
hatnak. A intézmény udvara erre a 
célra már sok esetben szűknek bizo-
nyult. Célunk az esztétikus kinézet 
mellett a biztonságos, akadálymentes 
közlekedés és parkolás megteremté-
se. 

Csutak Jenő
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Gyermek- és ifjúsági  
kézművesnapok  

Csittszentivánon

19. alkalommal került sor Csittszen-
tivánon a gyermek- és ifjúsági kéz-
művesnapokra a Bandi Dezső Kul-
turális Egyesület szervezésében. 

Idén augusztus 30-tól szeptember 
3-ig naponta 9 órától várták a csitt-
szentiváni iskolás gyerekeket három 
különböző korcsoportban. 

A gyerekek több műhelytevékenység 
közül is választhattak: fafaragás, agya-
gozás, bútorfestés, üvegfestés, gyöngy-
fűzés, karkötőkészítés, szövés, kuko-
ricaháncsolás várta az érdeklődőket. 

Az egyesület elnöke és a kézmű-
vesnapok programfelelőse, Székely 
Lajos tanár az esemény megnyitóján 
hangsúlyozta a hagyományos kéz-
műves-tevékenységek fontosságát, jó-
tékony hatását az agy kognitív mű-
ködésére, a finommotorika, a kreati-
vitás, a problémamegoldó készség 
fejlesztésére. Székely Lajos már évek 
óta az egyesület vezetője, faragómű-
helyt működtet, ahol az érdeklődő 

gyerekek megismerkedhetnek a fa-
ragás technikáival, eszközeivel. A 
kézművesnapokon ő maga vezette a 
fafaragó műhelyt. A többi műhely-
foglalkozást meghívott mesterek tar-
tották: Szigeti György a bútorfestés, 
Tamás Mihály az agyagozás, Székely 
Zsuzsanna a szövés, Zöld Gizella a 
csuhéfonás fortélyaiba vezette be a 
gyerekeket. A szervezésben és kéz-
műves-foglalkozások vezetésében a 
helyi pedagógusok is segédkeztek. 

A gyerekek nemcsak a kézműves-
mesterségek technikáit tanulhatták 
meg, hanem megismerkedhettek a 
különböző anyagokkal (fa, csuhé, 
rongy, üveg), azok felhasználási le-
hetőségeivel, feldolgozási eljárásaival. 
Az esemény tiszeteletbeli meghívottja, 
Bandi Kati ipar- és textilművész, az 
egyesület névadó művészének lánya 
a hagyományos népi motívumkincset 
mutatta be interaktív előadás formá-
jában. A gyerekek támaszkodhattak 

erre a hagyományos mintavilágra, de 
kreativitásukat, képzeletüket is sza-
badon engedhették. 

Az eseményen több mint 50 gyerek 
fordult meg a hét folyamán. Az ese-
ményt Mezőpanit Önkormányzata és 
a Barcsa Kft. támogatta. 

A kézművesnapok jó hangulatban, 
kreatív szellemben teltek. A gyerekek 
örültek az együttlétnek, a közös mun-
kának és éneklésnek. Pénteken, az 
esemény zárónapján az elkészült mun-
kákból kiállítást tartottak, amelyet a 
résztvevők szabadon megtekinthettek, 
majd haza is vihették alkotásaikat. A 
hét a tanult népdalok előadásával és 
a gyerekek jutalmazásával zárult. Az 
igazi jutalom mindannyiunk számára 
mégis a hagyományok megélése, az 
együtt töltött idő, és a létrehozott al-
kotás öröme volt. 

 
Szabó Csilla,  
magyartanár
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Mindannyian tudjuk, hogy ebben 
az évben is, úgy mint a tavalyi évben, 
a világjárvány bele-bele szól a kultu-
rális események megszervezésébe. 
De a Csittszentiváni Kulturális Egye-
sület vezetősége minden járvány hozta 
feltételnek eleget téve szervezte meg 
az idei táncházat, amelynek a csitt-
szentiváni lövészpálya adott otthont. 
Többször elgondolkodtunk, hogy hol 
lenne aktuálisabb megtartani ezt a 
táncházat, hiszen hála a Mezőpaniti 
Polgármesteri Hivatalnak, a nyár fo-
lyamán a helyi kultúrotthonunk fel-
újításra került, így éppen ebben az 
időszakban a felújítási munkálatok 
zajlodtak. Ugyanakkor egy nyári nap-
ról lévén szó úgy gondoltuk, hogy ha 
szabadtéri helyszínt választanánk, 
akkor a járványügyi szabályoknak is 
jobban eleget tudnánk tenni, így esett 
a választásunk a lövészpályára. Picit 
tartottunk az új helyszíntől, nem tud-
tuk, hogy milyen hangulatot fog biz-
tosítani egy táncháznak, de összes-

ségében véve nagyon elégedettek vol-
tunk, hiszen a vártnál is jobb hangulat 
született a szabadtéri helyszínen. Biz-
tosak vagyunk benne, hogy ehhez a 
jó hangulathoz a talpalávalót húzó 
zenekar is hozzájárult, amelyet Mol-
dován-Horváth István (Kuki) és ze-
nekara biztosított. Ezúton is hálásak 
vagyunk a zenekarnak, valamint a 
rendezvényünkön részt vevő tánco-
soknak.  

Meghívottak voltak a Mezőpanit 
község tánccsoportjai, valamint nagy 
örömünkre marosvásárhelyi táncosok 
is ellátogattak a mulatságra, akiket a 
Csittszentiváni Gyöngyvirág Néptánc-
együttes tagjai fogadtak. 

A táncházat próbáltuk minél csa-
ládiasabbá, különlegesebbé, színe-
sebbé, élményközpuntúbbá varázsolni 
így a helyi Gyöngyvirág Néptánc-
együttes táncoslábú gyerekeinek szülei 
szeretetvendégsében részesítettek 
minden résztvevőt. Úgy gondoljuk, 
hogy mindenki számára élmény ma-

rad, hogy megismerhették Mezőpanit 
község értéktárát, amelyet Bodó Előd 
polgármester és csapata ismertetett 
a jelenlevőkkel. Hálás köszönet érte, 
hogy ezen a bemutatón részt vehet-
tünk, ezáltal megismertük a község 
értékeit képviselő embereket és mára 
már tudjuk, hogy kihez tudunk for-
dulni segítségért. 

Táncházunkkal próbáltuk a helyi 
közösséget összekovácsolni, buzdítani 
a lakosokat, hogy merjünk nyitni egy-
más felé, merjünk helyi, kézzel ké-
szített termékeket vásárolni, merjünk 
közösen mulatni. Köszönettel tarto-
zunk Mezőpanit község hivatalának, 
aki támogatta ezen rendezvényünket. 
Továbbra sem szeretnénk tétlenül 
ülni, amennyiben a járvány engedi, 
tervben van több kulturális rendez-
vény megszervezése, amelyekhez to-
vábbra is számítunk a támogatásra.  

 
Puskás Árpád,  
egyesületvezető

Táncház Csittszentivánon
A Csittszentiváni Kulturális Egyesület nem szeret tétlenül ücsörögni, így 
próbál kihasználni minden lehetőséget, még a világjárvány ideje alatt is, 
hogy a csittszentivániak és az egész község mindennapjait színesebbé tegye. 
Így volt ez 2021. augusztus 10-én is, amikor egy szürke hétköznapi kedd han-
gulatát kívánta kicsipkézni egy táncházzal.

„Ereszd el hajamat,  
úgysem hagyom  
magamat…”
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A XV. Hangszeres népzene  
- és néptánctábor margójára

Az idén, 2021. június 28. és július 
2. között került sor a XV. Hangszeres 
népzene-  és  néptánctábor megszer-
vezésére azon gyerekek számára, akik 
egész évben kitartottak a néptánc és 
a hegedűtanulás mellett. 

A táborban résztvevő oktatók  Bar-
tis Zoltán - hegedű, cimbalom, Sinkó 
András - hegedű, Bőr-Hunyadi Gyula 
- hegedű, citera, Szabó Csilla - ének 
(népdaltanítás), Varró Huba és Bugnár 
Zsolt táncoktatók voltak. Program-
felelősök: Mezei Ildikó és Szabó Csilla 
pedagógusok. 

A tervezett tevékenységek mind a 
hangszeres képzés, mind a táncképzés 
tekintetében a kitűzött céloknak meg-
felelően valósultak meg. 

Újdonságként, a hegedű és cimba-
lom mellett gyerekeink megismer-
kedhettek a citerával  is, hiszen ala-
pítványunknak  sikerült a Csoóri Sán-
dor Alapnál sikeresen pályázni 10 db 
népi citera beszerzésére. 

A tábor utolsó napján ünnepi mű-
sorra került sor az iskola tornater-
mében, melyen a táborozók bemu-
tatták a szülőkből és érdeklődőkből 
álló közönségnek a népzenei- és nép-
tánctudásukat. 

A gálaműsoron a citerások, a kezdő, 
középhaladó és haladó hegedűsök 
bemutatkozását az előkészítő osztá-
lyosok gyerekjátékokból összeállított 
tánca követte. 

A Bokréta tánccsoport (IV.-V. oszt. 

tanulók), élőzenei kísérettel, mező-
paniti táncrendből összeállított ko-
reográfiát mutatott be. 

A program nagy sikert aratott, is-
mételten bizonyítva a tábor fontos-
ságát, jelentőségét a népi értékek át-
mentésében. 

Ezúton szeretném megköszönni a 
Polgármesteri Hivatalnak az anyagi 
támogatást, az iskola vezetőségének, 
a kollégáknak és az iskola személy-
zetének a tábor ideje alatt nyújtott 
önzetlen segítségét, mely nélkül ez a 
tábor nem jöhetett volna létre. 

 
Deák János  

ny. ig., a Monográfia  
Alapítvány elnöke

A Mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskolában több mint két és fél évtizede  (1994 óta) néptánc-, és 2008-tól 
pedig hangszeres népzeneoktatás zajlik megszakítás nélkül. Minden tanév végén ingyenes edzőtábort szervez a 
Monográfia Alapítvány és az iskola. Az anyagi hátteret pályázatok útján és szponzorok segítségével biztosítjuk.
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Őszi Kavalkád először Mezőpanitban

A 2021-es évben több tervvel is 
indultunk, de hol az időjárás, hol a 
járványhelyzet nem engedte meg, 
hogy eseményt szervezzünk. Aztán 
úgy esett hogy október 2-án sikerült 
megszervezni első alkalommal az 
Őszi kavalkádot Mezőpanitban, ahol 
több színes programot tudtunk biz-
tosítani a résztvevőknek. Büszkén 
mondhatjuk el, hogy a községből több 
mint 25 termelő és egyéb kézműves 
is jelentkezett a helyi termékvásárba, 
a vásár mellet állandó gyerek és 
felnőtt programok is voltak a nap fo-

lyamán. Első alkalommal szerveztük 
meg a községünkben a Paraszt olim-
piát, amihez egy traktoros felvonulást 
is hozzá csatoltunk a gazdák segítsé-
gével. Reméljük jövőre is tudunk ta-
lálkozni. 

Ezúton is köszönjük a Mezőpaniti 
Polgármesteri Hivatalnak és a többi 
támogatónak is, hogy ki-ki a maga 
módján hozzájárult a rendezvény si-
kerességéhez. 

 
Sikó László,  

a PANTER Egyesület elnöke

A PANTER Egyesület 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja, felkarolja a községbeli kis-, és közepes 
termelőket, lehetőséget biztosítva, hogy egységesen és kellőképpen ki tudjanak állni az üzleti piacon, megmutatni 
minőségi termékeiket a „nagyvilágnak”.
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Szeptember elején második alka-
lommal került megrendezésre a 
FIMESZ Focibajnokság, amelynek 
a mezőpaniti műfüves pálya adott 
otthont. Mivel a tavalyi évben meg-
szervezett bajnokság is sikeresnek 
bizonyult, ezért úgy döntöttünk, 
hogy idén sem hagyjuk ki, így el-
kezdtük a szervezkedést időben. 

A bajnokságra a község összes 
településéről jelentkezhettek a csa-
patok, sőt olyan falu is volt, aki 
több csapatot delegált. Ennek kö-
vetkeztében a bajnokság napján 70-

90 személy látogatott ki a műfüves 
pályára. Voltak akik összemérték 
tudásukat és tehetségüket, de olyan 
is akadt, aki csak nézelődni látogatott 
ki. 

A pályán 5+1-es felállásban ját-
szodtak a csapatok, 2x15 perces já-
tékidővel. Kilenc csapat szállt ver-
senybe a trófeáért és a vele járó di-
csőségért. Mivel minden csapat ját-
szott minden csapattal, így a mecs-
csek elhúzodtak késő délutánig. 
Eredményhirdetés után mindenki 
a vendégünk volt egy közös bográ-

csozásra. 
A csapatok önfeledt boldogsággal 

távoztak, de akadt olyan is, akiben 
ott motoszkált némi csalódottság, 
viszont egy biztos, mindenki jól 
érezte magát a sport nevében és 
páratlan élményekkel térhettek haza 
a játékosok. Ha jellemezni kellene 
három szóval a napot azok a kö-
vetkezők lennének: lendületes, ese-
ménydús, örömteli. 

 
Barabási Ernesztina,  

az egyesület elnöke

Mezőpaniti Focibajnokság

Bérelhető a műfüves sportpá-
lya, valamint a buldoexkavátor! 
 

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

értelmében délutánonként 5 óra után vehető igénybe, 
90 lej/óra ellenében. Érdeklődni, feliratkozni Barta 
Jánosnál (Bajá) a pályagondnokánál lehet: 0745-273513. 
A buldoexkavátor bérléséért Menyhárt Sándorral a 
község alpolgármesterével kell felvenni a kapcsoaltot, 
a következő telefonszámon: 0744-320267. A jármű 
bérlési ára: 115 lej/óra. 
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Egy kulturális rendezvény 
nagy kihívás szervezőknek, 
előadóknak, művészeknek 
és a befogadó közösségnek, 
közönségnek. Több mint 
húsz éve ilyen kihívásnak 
tesznek eleget az alkotók, 
amikor a Kárpát-medence 
különböző tájairól eljönnek 
a Mezőpaniti „Molnár Dé-
nes” Képzőművészeti Alko-
tótáborba.  

Ilyenkor nagyon termékeny 
napok következnek, a vász-
nakon vagy más különböző 
felületen, megjelennek jelleg-
zetes mezőségi tájak, hangu-
latok, házak, utcarészletek, 
emberek. Így volt az idén is a 
tizenhatodik alkalommal szer-
vezett táborban, ahol jelen 
volt: Balló Andrea Szegedről, 
Farkas Melinda, Felházi Lenke 
Kolozsvárról, Kovács Emil La-
jos Szatmárnémetiből, Sz. Ko-
vács Géza Segesvárról, Czirjék 
Lajos, Gergely Erika, Molnár 

Krisztina, Nagy Dalma Ma-
rosvásárhelyről, Molnár D. 
Dénes Erdőcsinádról, Varga 
Ger Hollandiából, valamint 
három mezőpaniti alkotó: Ba-
logh Ida, Borbély Attila, Mol-
nár Károly. Egy heti alkotói 
munka után, szeptember 5-
én, az újjáépült református 
templom udvarán, szabadtéri 
kiállítással zárult a tábor.  

Ez a képzőművészeti anyag, 
az elkövetkező hetekben, hó-
napokban, még látható lesz 
Marosvásárhelyen, Kovásznán, 
Kolozsváron. A rendezvényt 
szervező Maros Mezőségi Mű-
vésztelep partnerei a Mező-
paniti Református Egyházköz-
ség és a Monográfia Alapítvány 
voltak, valamint támogatóként 
Mezőpanit Polgármester Hi-
vatala és Therezia kft. Köszö-
net illet mindenkit, aki vala-
milyen módon hozzájárult a 
rendezvények sikeréhez. 

Czirjék Lajos

Lezajlott a XVI. Molnár Dezső Képzőművészeti Alkotótábor
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Ügyfélfogadási program 

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 

 
MENYHÁRT SÁNDOR  

ALPOLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA 

l  HÉTFŐ 12:00 – 14:00

BODÓ ELŐD BARNA 
POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA 

l  SZERDA 15:00– 17:00

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

MUNKAPROGRAM ÜGYFÉLFOGADÁS

Székely-Mezőségi Népzene és Néptánc Tábor Mezőbergenyében
Idén a Kincsásó Egyesület hatodik 
alkalommal szervezte meg a Székely 
Mezőségi Népzene és Néptánc Tá-
bort, mely július 28 és augusztus 1-
je között zajlott Mezőbergenye ha-
tárában. 

A táborban résztvevő tánccsopor-
tok Barcsról (Magyarország), Kom-
lóról (Magyarország), Paptamásiról, 
Marosludasról, valamint Mezőbándról 
érkeztek, de szeretettel fogadtuk azo-
kat a táborozókat is, akik nem tánc-
csoporttal, hanem egyénileg jelent-
keztek az öt napos táncoktatásra. A 
résztvevők a Maros Művészegyüttes 
nagyszerű táncosaitól, Kásler Mag-
dától és Farkas Sándor Csabától ta-
nulhattak mezőkölpényi táncokat. A 
napi két alkalommal zajló táncoktatást 
népdaltanulás követte. 

Esténként a népi hagyományokhoz 
kapcsolódó előadásokon vehettek 
részt az érdeklődők. Így megismer-
hették a környékünkön termő gyógy-
növényeket, megérezhették a helyi 
borok zamatát, megcsodálhatták Me-
zőpanit község falvainak értéktárát. 
Szabó Teréz, Népművészet Mestere 
díjas táncos, népdalénekes mezőköl-
pényi dalokat énekelt, valamint be-
mutatta a mezőkölpényi táncokat. 
Táborunk fénypontja a Maros Mű-

vészegyüttes Mezőség Mosolya című 
előadás volt, mely nagyszámú közön-
ségnek örvendett annak ellenére, 
hogy az előadást egy hirtelen jött, 
mindent eláztató zápor előzte meg. 

Minden este táncházzal zárult. A 
fergeteges hangulatot Bartis Zoltán 
és zenekara biztosította, akik a tán-
cházban és a táncoktatásokon is fá-
radhatatlanul húzták a talpalávalót. 

Köszönjük azoknak, akik mellénk 
álltak táborunk megszervezésében, 
bíztak bennünk, köszönjük Mezőpanit 
Község Önkormányzatának, a Magyar 
Művészeti Akadémiának, a Csoóri 
Sándor Alapnak és a többi támoga-
tónak az anyagi hozzájárulást. Re-
méljük jövőben újra együtt táboro-
zunk! 

 Gálfi Gizella
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A kifejezés, amelyből adventi ünne-
pünk neve ered, félreérthetetlenül 
Krisztusról szól, és egyszerre utal 
érkezésének a múltbeli, a jelenben 
való és a jövőbeni bekövetkeztére. 
Csak azt várhatjuk igazán, teljes oda-
adással, akit megismertünk, aki meg-
mutatta irántunk való szeretetét. Az 
érkezhet meg hozzánk a szó teljes ér-
telmében, aki betölti szívünket, gon-
dolatainkat, aki a miénk, aki bennünk 
él. Isten szótárában pedig a várás nem 
futó találkozás létrejöttére vonatkozik, 
hanem soha véget nem érő közösség 
kibontakozására. Advent az eljött, a 
velünk levő és a dicsőséggel visszajövő 
Úrnak a várása, és az érkezése. 

Ha nem az Urat várod, akkor nem 
adventet ünnepelsz. Végigvárhatod az 
életed mindig tovalibbenő vágyálmokat 
kergetve (v.ö. Dino Buzatti Tatárpuszta 
című regénye), esetleg bizonytalan, 
soha be nem teljesülő boldogság után 
sóvárogva, vagy éppen kicsinyes célokat 
tűzve magad elé, amik soha nem elé-
gítenek ki. Várod, hogy lejárjon a hét, 
hogy befejezd valamilyen teendődet, 
hogy lezáruljon egy-egy nehéznek ér-
zett időszak, hogy megvalósuljon va-
lamilyen terved, mindnyájan várjuk, 
hogy véget érjen a járvány, mert akkor 
aztán… Persze, jó bizalommal várni a 
bajok, nehézségek elmúlását, a zsol-
táros is sokszor kéri ezt Istentől, de 
ha csak ennyi a mi várakozásunk lé-
nyege és tartalma, akkor állandó elé-
gedetlenséggel, hiányérzettel fogunk 
élni. Akkor mindig tovább kell áltatnunk 
magunkat (mint a kisgyermeket)… 

Az életünkben szüntelenül hiányok, 
szükségek jelentkeznek. Újabb és újabb 
problémák adódnak. Mégha mindenünk 
megvan is, ha milliomosok, ha világ -
sztárok vagyunk is. Vigyázz, hogy várásod 
ne terelődjön hamis irányba! Lelki hiá-

nyaidat ne próbáld földi pótlékokkal be-
tölteni! Ha az ünnep csak evés-ivás, mu-
latság, pihenés, szórakozás lesz számodra, 
akkor szegény karácsony vár rád. A lel-
künknek többre van szüksége. 

„Lelkem az Urat várja.” (Zsolt. 130) 
Ez nemcsak személyes vallomás, ha-
nem egy igei axióma. Nem mást, nem 
kevesebbet vár az én bensőm: minden 
várás, sóvárgás, egzisztenciális éhség 
mögött Ő van. És minden igazi meg-
érkezésben, találkozásban, békességben 
is. „Jöjj, Úr Jézus!” 

Ha nem tudsz várni az Úrra, akkor 
nem adventben élsz. A várás ráhan-
golódás, elcsendesedés, odaadás, lelki 
ünneplőbe öltözés. Ne csak a vásárló-
listádat, ünnepi programjaidat készítsd, 
hanem magadat is. Ne csak a házadat 
seperd ki, hanem a szívedet is. Igen, 
ez fáradsággal, erőfeszítéssel, odafi-
gyeléssel jár. Türelmet követel… Külső 
dolgokban sem szeretünk várni. Azon-
nali eredményt akarunk. Ügyintézé-
seknél ez talán jogos igény. Ám vannak 
az életnek olyan területei, ahol várni 
kell… A várakozás felkészülés, növe-
kedés, megtisztulás. Az édesanyának 
9 hónapot kell várni gyermekére. 
Vajon, ha rajtunk múlna, átugranánk 
a várandóság „terhes” időszakát?  A 
földművesnek is várni kell a mag ki-
kelésére, a vetés növekedésére, a ter-
més beérésére. Ha rajtunk múlna, a 
szántás után azonnal aratnánk? Várni 

kell, időt áldozni, „mokaszint koptatni” 
az emberi kapcsolatokban is. Talán a 
türelmetlenség az oka annak, hogy 
azok olyan felületessé váltak. A várás 
természetes velejárója emberi élet-
ünknek. Ha senkit, semmit nem várunk, 
az a lemondás állapota. „Miért nem 
szóltál, hogy jössz, szerettem volna 
egy kicsit várni rád.” 

A várás passzív magatartásnak tűnik, 
és mégsem az. Belső megerősödés és 
külső szolgálat. Az Úrra figyelés és 
egymáshoz történő odafordulás. Annak 
felismerése, hogy a teremtett világ 
sóvárogva vár az Isten gyermekeire, 
akik bizonyságot tesznek az Érkezőről 
(Róm 8,19). Advent konkrét feladat 
is: felkeresni embertársakat, vigasztalni, 
segíteni, ahol szükség van erre, be-
kapcsolódni a közösségbe. Várásunk 
– ami megváltó Urunkkal, Krisztussal 
köt össze minket - áldások gyümölcseit 
érleli. Biztos, élő ígéretünk és remény-
ségünk van. Nem a Godot-ra várva 
(Samuel Beckett színműve) abszurd 
helyzetében vagyunk.  Azt várjuk, aki 
eljött, velünk van, és el fog jönni. Azt, 
aki kitárt kézzel, megbocsátó, befogadó 
kegyelemmel vár ránk. Nem látja, nem 
ismeri őt a világ. De ti igen. 

Nyissátok meg a szíveteket! Az Úr 
előtt! Másokért is! „Bizony, jövel, Uram 
Jézus!”(Jel 20,20) 

Domahidi Béla, mezőbergenyei 
református lelkipásztor

Adventus  
Domini 2021
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