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Mezőpanit polgármestere, Bodó 
Előd Barna második mandá-
tumát tölti a községházán. Az 
informatika és kommunikációs 
szakot végzett fi atalember ösz-
szefort csapatot épített ki a Ma-
rosvásárhelytől tíz kilométerre 
fekvő, 6200 lelket számláló, 
többségében magyar lakosságú 
község polgármesteri hivatalá-
ban. Gazdálkodásról, pályáza-
tokról, közösségi összefogásról 
és arról is beszélgettünk vele, 
miként sikerült elkerülniük, 
hogy ne váljanak Marosvásár-
hely alvóvárosává.

 » MAKKAY JÓZSEF

– Sokfele megfordultam Erdélyben, de 
kevés olyan rendezett és tisztán tartott 
településsel találkoztam, mint Mező-
panit, ahol jóleső érzéssel sétál végig a 
vendég az utcákon. Hogyan veszi rá a 
polgármester az embereket a rendre?
– Mezőpanitban hagyománya van a 
közösségi összefogásnak, ami köz-
munkákban, takarításban, a porták 
előtti utcarészek tisztán tartásában is 
megnyilvánul. Azoknak, akik beköl-
töztek a faluba, vagy a fi atalabbak-
nak furcsának tűnhet, hogy a szom-
szédok vagy a polgármesteri hivatal 
illetékese megszólítja őket, hogy a há-
zuk előtti közterületet tartsák tisztán. 
Vannak, akik morgolódnak, de léte-
zik egy lakossági kontroll. Szégyellik, 
ha a porta előtt az utca rendezetlen, 
miközben a szomszédé tiszta. Mi is 
igyekszünk besegíteni, ahol gond 
van, ahol idős ember él. Szólunk a 
rokonoknak, az unokáknak. Azt gon-
dolom, hogy nem a polgármesternek 
és az önkormányzati alkalmazottak-
nak kell a hátukon vinniük egy fa-
luközösség életét. Az önkormányzat 
nem akar átvállalni olyan feladato-
kat, amelyeket a közösségnek kell 
megtennie. Az emberek rendezett és 
szép környezet iránti igénye szorosan 
összefügg a hagyományos közössé-
gi szellemiséggel. Az önkormányzat 
munkájának támogatása mellett fon-
tos szerepe van ebben az egyháznak 
és a tanügynek egyaránt.

– Beszélgetésünk előtt fogadóórát tar-
tott a falubeliek számára. Milyen gon-
dokkal keresik meg a polgármestert?
– Minden olyan problémával, ami 
a közigazgatáshoz tartozik. Egy ko-
rábbi felmérés szerint egy helyi ön-
kormányzat legalább 25 szakterület-
tel foglalkozik. Felsorolni is hosszú 
lenne, mi minden tartozik hozzánk: 
gyerekvédelem, szociális ügyek, ter-
mőföldek tulajdonjoga, gazdasági, 
jogi kérdések, anyakönyvezés… Az 
ideális az volna, hogy minden szakte-
rületre legyen egy hozzáértő szakem-
ber, de községi önkormányzatban egy 
alkalmazottnak több területet kell 
felügyelnie. A munkamegosztáson 
múlik, hogy mindez mennyire haté-
kony. Más önkormányzatokhoz ké-
pest nálunk az jelenti a pluszt, hogy a 

helyi tanácsosok nem négyévente ke-
rülnek elő, a választások előtt a kira-
katból, hanem mindeniknek megvan 
a feladata abban az utcában, abban 
a zónában, ahol él. Ezt a munkameg-
osztást segíti, hogy a 15 tanácsosból 
14 RMDSZ-es: egy elkötelezett és ke-
mény csapat tagjai vagyunk. Ezzel 
együtt sem működhetne jól a községi 
munka, ha minden csak a polgár-
mesteri hivatal és a helyi tanácsosok 
vállára nehezedne. A községben szo-
ros háromszöget alkotunk az egyhá-
zakkal és a tanüggyel. Mindannyian 
valamelyik egyháznak vagyunk a 
tagjai, a helyi iskolában tanultunk, 
illetve a gyerekeink ott tanulnak. Ez a 
jó viszony hosszú évek óta fennáll és 
gyümölcsöző a közösségi élet szem-
pontjából.

– Elbeszélgettem néhány emberrel a 
faluban. Van, aki azt kifogásolja, hogy 
Mezőpanitnál sokkal szegényebb köz-
ségekben megoldották már a szenny-
vízelvezetést és az ivóvízellátást. Erről 
hogyan maradt le a Marosvásárhelytől 
10 kilométerre fekvő magyar község?
– A történet mindannyiunk számá-
ra fájó pont. 2016-ban választottak 
meg polgármesternek, ez a máso-
dik mandátumom. Sajnos koráb-
ban egyetlen uniós pályázatot sem 
nyújtott be a vezetés. A mintegy 8 
millió euró értékben eddig elnyert 12 
európai uniós és román kormányzati 
pályázatunk sok területet átfogott, 
miközben megoldottuk a község-
központ ivóvízellátását, de a többi 
négy faluban ez még nem sikerült. A 
szennyvízelvezetés is csak a jövő ígé-
rete. Több oka van a lemaradásnak. 
Románia uniós csatlakozásának 
idején, a 2006–2007-es időszakban 
voltak ugyan felzárkóztatási ala-
pok, ebből viszont a szegényebb, 
eldugottabb falvak részesültek. Inf-
rastruktúra-fejlesztésben akkoriban 
hátrányt jelentett, ha egy település 
gazdagabb. Most megfordult a koc-
ka, és uniós forrásokból a kétezres 
lélekszámnál nagyobb települések 
szennyvízelvezetését támogatják. 
Ami azt jelenti, hogy községszinten 
csak Mezőpanitban tudjuk a közel-
jövőben ezt megoldani, de esély van 
rá, hogy az ivóvízellátást minden 
faluba kiterjesszük. 15 millió eurós 
összberuházásról van szó, ekkora 
összeget községként lehetetlen meg-
pályázni, ezért csatlakoztunk a Ma-
ros Megyei Tanács által megrendelt 
megyei infrastrukturális mesterterv-
hez. A megye 102 önkormányzatá-
nak mintegy felét érinti ez, de a meg-
valósítás csigalassúsággal halad.

– A község idei költségvetése 14 millió 
lej. Mire elég ez a pénz?
– A rendszerváltás óta ez a legna-
gyobb költségvetés, mert eddig évi 
8–10 millió lej volt. Az összeg fele 
európai uniós pályázatokon elnyert 
pénz, a mi részünk, amit helyi adók-
ból és illetékekből szedünk be, mint-
egy 15 százalék. A többi kormányzati 
forrásból származik, különböző adók 
visszaosztásából. A jó hír az, hogy a 
költségvetés 51 százaléka beruházás. 
Több pályázatunk fut különböző stá-
diumokban.

– Az elmúlt öt évben sikerült minden 
pályázati lehetőséget kihasználni?
– Sajnos nem. Az volt a gond, hogy a 
2013–2020-as európai uniós költség-
vetési ciklusban a pályázatok nagy 
részét 2016-ban kezdték el kiírni. 
Hirtelen annyi pályázati lehetőség 
zúdult az önkormányzatokra, hogy 
nem volt időnk és energiánk min-
den olyan pályázatot leadni, amire 
helyileg igény lett volna. A túlterhelt 
pályázatíró cégek, a tervezők és a ki-
vitelezők nem tudtak megfelelni a 
hirtelen rájuk szakadt elvárásoknak. 
A 15 leadott pályázatból 12-t nyertünk 
el. A közbeszerzés nem mindig úgy 
végződött, ahogy szerettük volna. 
Nem jelentkeztek kivitelező cégek, 
több licitet újra kellett hirdetni. A pá-
lyázati piac hirtelen túlterheltté vált: 
amit néhány év alatt kellett volna lé-
pésről lépésre meghirdetni, azt egy 
csomagban dobták be Bukarestből. 

Más önkormányzatokhoz hasonlóan 
a projektek lebonyolítását csak úgy 
tudtuk megoldani, hogy a menedzs-
ment és a tanácsadás egy részét külső 
cégeknek szerveztük ki. Saját munka-
társaink közül kiválasztottuk azokat, 
akik két-három projekt menedzselé-
sével foglalkoznak. Az önkormányza-
tok számára nagyon sok fejtörést adó 
munka a pályázatok megvalósítása, 
azonban a gondokon túl ott a siker-
élmény: amikor valami elkészül, át 
tudjuk adni a közösségnek.

– Mennyire elégedett a polgármesteri 
hivatal alkalmazottaival?
– Polgármesterként arra törekedtem, 
hogy felmérjem a csapat teljesítőké-
pességét. A cél az volt, hogy amelyik 
alkalmazott nem tud azonosulni és 
megfelelni az elvárásoknak, adja át a 
helyét másnak. Aki marad, az viszont 
nőjjön fel a feladathoz. Öt év alatt egy 
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erős és elkötelezett csapat alakult 
ki. Van, aki nyugdíjba ment, mások 
elmentek, és jöttek újak. A mun-
kánkat segítette, hogy a 2016 előtti 
nyomorúságos hivatali fi zetéseket 
a kormány jelentősen megemelte: 
van, aki a négy-öt évvel ezelőtti fi -
zetésének a dupláját keresi. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy nagyon 
nehéz jól felkészült és elkötelezett 
szakembereket alkalmazni a helyi 
közigazgatásba. Bizonyos szakterü-
leteken akkora a munkamennyiség, 
hogy elkelnének új emberek is.

– Mezőpanit jellegzetessége, hogy 
az ember nem lát a mezőn megdol-
gozatlan parcellát. Ritka romániai 
jelenség ez, hiszen mindenhol hatal-
mas mezőgazdasági területek állnak 
parlagon. Mi ennek a titka?
– A falu határának kétharmada 
mezőgazdasági terület. Ha kime-
gyünk a mezőre, valóban nem lá-
tunk parlagon maradt területeket. 
Habár jellemzően itt is kis szalag-
telkes birtokviszonyok alakultak 
ki, egyre több idős földtulajdonos 
ébredt rá, hogy jót tesz, ha a földjét 
átadja egy fi atalabb gazdának, ag-
rárvállalkozónak megdolgozásra. 
Ennek köszönhetően alakultak ki 
az 5–10 hektáros parcellák, ame-
lyeket már jól meg lehet dolgozni 
erőgépekkel. Harminc évvel ezelőtt 
még sok kis zöldségtermesztő és 
egy-két tehenet tartó állattartó gaz-
dálkodott a faluban, de ez a struk-
túra mára gyökeresen átalakult. 
A zöldség- és virágtermesztéssel 
foglalkozók között megjelentek a 
főiskolát végeztt szakemberek, a 
gazdák nagyobb területen termel-
nek, a tejelő tehenet tartók pedig 
nagyobb marhafarmokat hoztak 
létre. Viszonylag rövid idő alatt tel-
jesen átalakult a helyi mezőgazda-
ság, amiből ma már sokkal jobban 
meg tud élni a kisebb agrárvállal-
kozó is. Jellemzően azonban ma is 
sokan megtermelik a házikertben a 
család ellátására, a konyhára szük-
séges zöldséget.

– A nagyvárosok szomszédságában 
fekvő falvakra az a veszély leselke-
dik, hogy tömegesen ellepik a városi-
ak. Mezőpanit nem válik-e Marosvá-
sárhely alvóvárosává?
– Ezt szerencsésen megúsztuk, pe-
dig több környékbeli faluval ez meg-
történt. Mezőpanitban rendszerint 
az vásárol házat, akinek kötődése 
van a faluhoz. Nem jönnek túl nagy 
számban hozzánk a betelepülők. 
Ennek többféle magyarázata van. 
Az egyik legfontosabb, hogy a me-
zőpaniti ember hagyományőrző, 
nem váltott át urbánus életmódra. 
Sok nálunk a fi atal család, szép a 
gyerekvállalási kedv, egy életerős 
közösség ez. Nem csökken a lakos-
ság létszáma, hiszen rendszerint 
több gyerek születik, mint ahány 
meghal. Most készül a szintén uniós 
forrásból megpályázott bölcsőde, 
ami kiegészíti az óvodai, az elemi és 
gimnáziumi oktatást. Mindent elkö-
vetünk, hogy fi ataljainkat helyben 
tartsuk és a más vidékre távozotta-
kat hazacsalogassuk.

 » Nem jönnek 
túl nagy szám-
ban hozzánk 
a betelepülők. 
Ennek többféle 
magyarázata 
van. Az egyik 
legfontosabb, 
hogy a mező-
paniti ember 
hagyományőrző, 
nem váltott át ur-
bánus életmód-
ra. Sok nálunk 
a fi atal család, 
szép a gyerekvál-
lalási kedv, egy 
életerős közös-
ség ez.

 » Azoknak, 
akik beköltöztek 
a faluba, vagy 
a fi atalabbak-
nak furcsának 
tűnhet, hogy 
a szomszédok 
vagy a polgár-
mesteri hiva-
tal illetékese 
megszólítja őket, 
hogy a házuk 
előtti közterü-
letet tartsák 
tisztán. Vannak, 
akik morgolód-
nak, de létezik 
egy lakossági 
kontroll. 




