
Csak a toronyrész a régi. A templomhajó duplájára 
bővült a mezőpaniti református istenházában
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Jövőt építő, gyarapodó gyülekezet
Rangos vendégek jelenlétében szentelték fel Mezőpanit új református templomát

H A J N A L  C S I L L A

A mezőpaniti új református 
templom munkálatai már ta-
valy befejeződtek, de a világ-

járvány miatt a szentelési ünnepség 
még váratott magára. A régi épület-
ből csak a toronyrész maradt meg, 
a többi teljesen újjáépült, hiszen a 
gyülekezet kinőtte a háromszáz férő-
helyes templomot, helyette már egy 
hétszáz férőhelyes istenháza várja 
a híveket. A felszentelésre július 18-

án, vasárnap került sor Kató 
Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspökének 
ünnepi szolgálatával. Az 
eseményen részt vett Varga 
Mihály, Magyarország pénz-
ügyminisztere, miniszter-

elnök-helyettese, illetve Tóth 
László Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának főkonzulja, szá-
mos egyházi és politikai elöljáró, 
valamint Zolcsák Péter építész és a 
Kolozs megyei Szék településről szár-
mazó kivitelező cég képviselői.

Az ünnepség a templom udva-
rán kezdődött, ahol a mezőpaniti 
gyerekek éneke fogadta a vendé-
geket, majd Varga Mihály pénz-
ügyminiszter leleplezte a templom 
megújulását jelző emléktáblát. 

Az ünnepi istentiszteletre már 
a templomban került sor, ezt Jakab 
István esperes nyitotta meg, majd 
Kató Béla püspök ünnepi szolgálatá-
val szentelték fel a templomot. „Em-

bereknél ez lehetetlen, de Istennél 
minden lehetséges” – hangzott el 
Máté Evangéliumának igéje. „Jézus 
tudja, hogy hol van az ember lehe-
tőségeinek határa, és biztos, hogy 
sokkal távolabb van, mint ahogy azt 
mi sokszor megfogalmazzuk, mert a 
lustaságunk, gyávaságunk, hitetlen-
ségünk meghúzza a határt, és nem 
merünk továbbmenni” – magyaráz-
ta Kató Béla a székely mezőség hatá-
rán újjáépült templom szószékén.

Jókor és jó helyre jött a pénz

Kovács Tibor mezőpaniti református 
lelkipásztor először Istennek adott 
hálát, majd kifejtette, Magyarország 
Kormányától olyasmit kaptak, amit 
nem lehet pénzben felbecsülni. „El-
hitették velünk itt, Mezőpanitban, 
hogy érdemes álmodni, jövőt ter-
vezni, gyermekeket vállalni, hogy jó 
magyarnak lenni, bárhol is élnénk 
e világon, és ez százszor többet ér a 
pénznél. De biztosíthatom, hogy a 
pénz is jókor és jó helyre jött befek-
tetés volt, mert ez a templom minden 
vasárnap szinte zsúfolásig megtelik” 
– mondta el a lelkész, mielőtt meg-
mutatta volna azt az „aranykönyvet”, 
amelybe 550 mezőpaniti református 
család neve van beírva, plusz még 
száz olyan adakozó neve, akik nem 
helyiek, de adományaikkal felkarol-
ták az ügyet. Az eseményen Zolcsák 
Péter, a templom tervezője úgy fogal-
mazott, a paniti közösség olyan ihle-
tet adott neki, amely különös erővel 
bír, hiszen pragmatikus és dolgos 

emberek lakják ezt a vidéket, ezért 
különös bevetéssel és szeretettel va-
lósította meg a munkáját, amelyet 
legfontosabb munkájaként tart szá-
mon. „Az értékeit, gyökereit elvesztő 
Európában még nagyobb felelősség 
hárul ránk, meghallani az Isten szán-
dékát, kitartani a kijelölt, egyedül 
járható úton, és építeni, erősíteni a 
bástyákat az Úr gyülekezetében” – 
hangsúlyozta a község polgármeste-
re, Bodó Előd Barna, aki történelmi 
jelentőségűnek nevezte ezt a napot. 

Orbán Viktor is üzent

Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának főkonzulja 
tolmácsolta Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnökének ünnepi 
üzenetét. „Erdély református fejedel-
me, Bocskai István végrendeletében 
azt az intést hagyta ránk, hogy a 
magyarországi és az erdélyi magya-
rok között mindig legyen egység és 
atyafi úi szeretet, mert egy a vérünk 
és egy test tagjai vagyunk. A mi tör-
vényünk azóta is úgy szól, határa 
csak az országnak van, a nemzetnek 

nincs. Több évnyi építkezés, terve-
zés, gyűjtögetés és világjárvány meg-
próbáltatásai után is bíztak abban, 
hogy eljön a nap, amikor átadhatják 
a megújult istenházát, megőrizve azt, 
és hozzá is téve az őseiktől kapott 
örökséghez. Örömmel fogadtam a 
hírt, hogy befejeződtek a mezőpaniti 
református gyülekezet templomának 
építési munkálatai, sajnos hálaadó 
istentiszteletükön csak lélekben le-
hetek jelen, ezért ezúton szeretném 
kifejezni jókívánságaimat, és biztatni 
arra, hogy nőjék ki minél hamarabb 
a kibővített templomukat is” – hang-
zottak el Orbán Viktor szavai Tóth 
László főkonzul tolmácsolásában.

Háromezer templom újult meg

Varga Mihály, Magyarország pénz-
ügyminisztere, miniszterelnök-he-
lyettese ünnepi beszédében kifejtette, 
nemcsak egy kiemelkedő építészeti 
alkotás valósult meg Mezőpanitban, 
hanem fontosabb, hogy tovább erő-
södött egy elkötelezett hívőkből álló, 
tenni akaró és megtartó közösség. „A 
Kárpát-medencében épülnek és újul-

nak meg templomaink, és ez azt üze-
ni, mi, magyarok a keresztény kul-
túránkat olyan erőforrásnak tartjuk, 
amely megtartja a nemzetet, alapja 
a szabadságunknak, és egyben 
megújulásunk forrása is. A magyar 
kormány évek óta feladatának érzi és 
segíti a külhoni magyarság megerősí-
tését. 2010 óta Magyarország kormá-
nyának támogatásával háromezer 
templom újult meg és közel 150 épült 
Magyarországon és a Kárpát-meden-
ce magyarlakta területein. Az Erdélyi 
Református Egyházkerületben több 
mint 300 templomot, parókiát, gyü-
lekezeti házat sikerült felújítani, és öt 
új templom is épült” – hangsúlyozta a 
magyar pénzügyminiszter. Hozzátet-
te, ebben az évben 1400 anyaországi 
és 400 külhoni magyar templom fel-
újítását kezdik meg, illetve folytatják. 
A mezőpaniti templomszentelés és 
ünnepi istentisztelet a magyar him-
nusz közös eléneklésével zárult. Az 
ezt követő rövid sajtótájékoztatón 
Varga Mihálytól megtudtuk, a beru-
házás értéke 700 millió forint volt, 
ebből több mint 300 millió forintot a 
magyar kormány biztosított. 

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„A Fortuna Park Székelyudvarhely 
korábban kihasználatlan ingatlan-
ját tölti meg élettel, a város szerves 
részévé téve azt” – hangzott el az 
első tömbház felépülése alkalmá-
ból tartott pénteki megnyitón. A 
helyszínválasztást már csak azért is 
szerencsésnek tartják a beruházók, 

mert a fő útvonalak mentén találha-
tó, ahonnan minden fontosabb léte-
sítmény könnyen megközelíthető. 
Hangsúlyozták, mind az épületek, 
mind pedig a lakások az emberköz-
pontúság jegyében lettek kialakít-
va. A megszokottól eltérően minden 
lakásban – emelettől függetlenül 
– nagy ablakok biztosítják a termé-
szetes fényt. A tervezők napjaink 
elvárásait fi gyelembe véve a legmo-
dernebb apartmanokat alakították 

ki. Mindemellett lehetőség van a 
lakások személyre szabására is, hi-
szen a csempe és a parketta egyéni-
leg is kiválasztható.

Több ütemben épül

Az is kiderült, hogy a Székelyudvarhe-
lyen egyedülállónak számító beruhá-
zás, a Fortuna Park több ütemben fog 
felépülni, ennek megfelelően értéke-
sítik majd a lakásokat. Minden tömb-
házban 44 lakás található, amelyek 
48 és 141 négyzetméter közötti alap-
területűek. Érdemes tudni azt is, hogy 
a meglévőn kívül további két tömbház 
fog felépülni a beruházás első szaka-

szában, majd ezeket újabb három kö-
veti. A lakóparkot Hargita és Kovászna 
megye egyik legnagyobb vállalkozá-
sa, a csíkszeredai székhelyű Fortuna 
Park Kft . álmodta meg. Ez jelenleg a 
megye legnagyobb ingatlanbefekteté-
se, amelynek megvalósításához helyi 

alvállalkozókat kért fel a beruházó, 
erősítve ezáltal a térség gazdasági 
helyzetét. A Fortuna Park Kft . célja, 
hogy elérhető áron és korszerű módon 
teljesítse a legfelsőbb igényeket is.

Gálfi  Árpád polgármester üdvözöl-
te a magántőkéből megvalósított be-
fektetést, ugyanakkor kijelen-
tette, a megvalósítás ékesen 
bizonyítja, hogy Székelyud-
varhely a bővülés, fejlődés 
útján halad. Hangsúlyozta, 
tisztségviselőként minden 
olyan projektet támogat, 
amely a városi életkörülmé-
nyeket javítja. Csergő Zsolt, 
a Fortuna Park Kft . tulajdono-
sa mindenkinek köszönetet mondott, 
aki hozzájárult a megvalósításhoz.

Elkészült az első tömbház, megnyílt a székelyudvarhelyi Fortuna Park
• Felavatták pénteken a székelyudvarhelyi Fások 
utcában épülő Fortuna Park első tömbházát, amelynek 
kialakításában az emberközpontúság és a modern kö-
rülmények megteremtése játszották a legfőbb szerepet. 
További öt tömbház megépítését tervezi a befektető.

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Nemcsak megújult, hanem kétszer akkorára bővült 
a székely mezőség határának is nevezett Mezőpanit 
református temploma. Az épületet Kató Béla, az Erdé-
lyi Református Egyházkerület püspöke, Varga Mihály, 
Magyarország pénzügyminisztere, továbbá a tervező 
és kivitelezők, politikai és egyházi elöljárók, valamint 
a gyülekezet jelenlétében szentelték fel. Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke is üzent a mezőpaniti 
gyülekezetnek.




