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Kovács Tibor lelki-
pásztor öt éve szolgál 
a gyülekezetben
 

• Vannak történetek, amelyek az újításokról szólnak, 
és vannak, amelyek az újjászületésről. A székely mező-
ség határán fekvő Mezőpanit az utóbbiról híres, ezt bi-
zonyítja a református gyülekezet templomának újjáépí-
tése is. Az istenháza tavaly kétszeresére bővült, mivel 
kinőtték a régit, az új, impozáns épületet pedig idén 
július 18-án szentelték fel számos egyházi és politikai 
elöljáró jelenlétében. Ennek a zárt közösségnek az 
életéről és a templomépítés részleteiről mesélt nekünk 
Kovács Tibor, Mezőpanit református lelkipásztora.

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

T akaros, rendezett házak, tiszta ut-
cák fogadnak Mezőpanitban, ab-
ban a 2200 lakosú faluban, amely 

a székely mezőség kapujában fekszik. 
Közel kétezer református él itt, de néhány 
ortodox, kevés katolikus és adventista 
is lakik a faluban. A kétezer lelkes refor-
mátus gyülekezetnek erős hitbéli háttere 
van. A negyvenes években komoly vallá-
sos „ébredés” volt a faluban, több százan 
megtértek, újjászülettek, és Biblia-olvasó, 
hívő emberek lettek – meséli Kovács Ti-
bor, Mezőpanit református lelkipásztora, 
aki öt évvel ezelőtt került ide, miután Pitó 
Antal lelkész 25 év szolgálat után nyug-
díjba vonult. A fi atal kolozsvári lelkészt, 
aki addig a Kolozsvári Református Kollé-
giumnak volt az iskolalelkésze, illetve az 
ott működő szakiskolának a vezetője, a 
gyülekezet presbitériuma hívta meg. Szá-
mára is nagy váltás volt, de amikor ide-
jött, azt tapasztalta, hogy egy tettre kész, 
elszánt és más gyülekezetekhez képest fi -
atal presbitérium volt Mezőpanitban. „Jó 
volt látni, hogy ők tudják, mit akarnak, 
és azt is meg tudták magyarázni, hogy 
miért engem választottak: mert gyere-
kekkel, fi atalokkal kell foglalkozni. Azt is 
elmondták, hogy a diakónia miatt is rám 
esett a választásuk, mert semmilyen szo-
ciális szolgáltatás nem működött akkor a 
faluban az orvosi rendelőn kívül. Ugyan-
akkor azzal a kéréssel fordultak hozzám, 
hogy fel kell újítani a templomot, ami egy 
olyan igazi falusi templom volt, de ráfért a 
felújítás, bár látszott, hogy a lehetőségek-
hez mérten minden korban tatarozták” 
– emlékezett vissza érkezése pillanataira 
a lelkipásztor. Majd sorba vették a dolgo-
kat, elkezdték a gyerekekkel és fi atalok-
kal való munkát, fél év után elindították 
a diakóniai szolgálatot, összefogtak a 
lelkészek az öt faluban, a polgármesteri 
hivatallal és a Diakónia Alapítvánnyal, 
és azóta száz idősre vigyáznak hetente, 
három ápoló dolgozik ebben a szolgálat-
ban. „Ez azt jelenti, hogy van, akivel csak 
elbeszélgetni kell, mert egyedül van, van, 
ahol sebeket kötözünk, van, ahol injekci-
ókat adunk be, van, ahol bevásárolunk, 
vért veszünk, laborba visszük. Ellátjuk 

őket eszközökkel, kinek mire van szük-
sége, például tolókocsival, vécészékkel. 
Van egy elektromos kerekesszékes prog-
ramunk is, ami azt jelenti, hogy minden 
gyenge, erőtlen testvérünknek, aki sze-
retne templomba járni, adunk ajándékba 
egy elektromos kerekesszéket, amivel a 
hétköznapi életükön is segítünk, hogy 
tudjon legalább a kisboltig elmenni, ne 
izolálódjon el teljesen. Mert vidéken él 
még ez a mentalitás, hogy aki fogyatékos, 
üljön otthon. Mi pont azt szerettük volna, 
hogy visszaadjuk nekik az életreményü-
ket, és most már több mint tíz elektromos 
kerekesszéket adtunk, így ezek az embe-
rek is visszakerültek a falu vérkeringésé-
be” – meséli Kovács Tibor.

A paniti templom soha nem volt 
elég nagy

A harmadik kérés az volt, hogy a templo-
mot fel kell újítani. Meg sem fordult a fe-
jükben az, ami most itt van – emlékezett 
vissza a lelkipásztor. Nem ennek kezdtek 
neki, hanem úgy kezdték, hogy elhívták 
Zolcsák Péter építészt, mérje fel a régi 
templom állapotát, hogy egyáltalán meg-
tudják, milyen állapotban van az épület. 
Azonnal kiderült, hogy életveszélyes ál-
lapotban van a templom tetőszerkezete, 
és teljesen le kell venni a tetőszerkezetet. 
Ez hozta magával a következő lépést, 
hogy fel kéne újítani a fűtést, mert rész-
ben csempekályhával fűtöttek, ezért 
mindig vagy túl meleg volt, vagy fáztak 
a hívek. Ha a tetőt leszedik, akkor már a 
padokat is ki kéne cserélni – fogalmazták 
meg akkor. 

A paniti templom soha nem volt elég 
nagy, az elmúlt években is azt tapasztal-
ták, hogy mindig sokan jártak templom-
ba. A régi 350 embert tudott befogadni, 
és ki kellett hangosítani a gyülekezeti 
házban az istentiszteletet, mert volt, aki 
csak onnan hallgathatta, nem fért be a 
régi templomba. Ünnepen pedig végképp 
nem, volt, aki eljött, és haza kellett men-
nie, mert nem jutott neki hely. „Bár ezzel 
nem foglalkoztunk annyit, de arra gon-
doltunk, hogy ha már leszedjük a tetőt, 
akkor mi lenne, ha egybenyitnánk a kis 
portikus részt a templommal. Azt kérték 
a hívek, hogy legyenek kényelmesek a 
padok is, mert annyira össze voltak zsú-

folva a régiben, hogy felállni sem lehe-
tett bennük. A tervezőt is megkérdeztük 
erről, aki arra kért, mondjunk neki egy 
lélekszámot, meg is tettük: mintegy 700 
ember jön össze egy karácsonyi ünne-
pen. Számban és hitben is növekedett 
a gyülekezet, és mi nagyon hiszünk ab-
ban, hogy Isten szentlelkének van ereje 
ahhoz, hogy emberek életét megváltoz-
tassa, közelebb hozza, és azt is hisszük, 
hogy az egyház a 21. században is olyat 
tud nyújtani az embereknek, amivel az 
élet sokkal szebb és sokkal könnyebb. 
És azt mondtuk, hogy azok az üres he-
lyek majd a misszióról szólnak, mert mi 
hisszük azt, hogy Isten ezt meg tudja 
cselekedni” – tette hozzá Kovács Tibor, 
aki szerint a misszió jelenti a legnagyobb 
kihívást a mai egyházban. 

Le kellett bontani a régi falakat

Zolcsák Péter elkészítette a látványterve-
ket, amelyekre a lelkész első reakciója is 
az volt, hogy ezt most kifi zetik, beteszik 
a fi ókba, és majd az utókor előveszi. De 
a presbiterek közül sokan mondták, hogy 
ez nagyon szép, ez az, amire ma van 
szükségük, nem húsz év múlva. Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egyházke-
rület püspöke azt mondta, hogy ő azért 
támogatná ezt a projektet, mert ez nem 
az a helyzet, hogy csinálunk valamit, és 
majd kiderül, mi lesz vele, hanem mert 
itt már van egy meglévő gyülekezet. Min-
den templom kincs, de itt mégiscsak egy 
élő gyülekezetről van szó, hiszen évente 
25–30 gyerek születik Mezőpanitban – 
osztotta meg velünk a lelkész. Ezután 

bemutatták a terveket a gyülekezetnek, 
kinyomtattak egy hatalmas molinót, 
rajta a látványtervvel, és tartottak egy 
közgyűlést, ott megbeszélték azt, hogy a 
régi templomnak ki kell bontani a déli és 
a keleti falait, és oda fog beépülni egy ke-
reszthajó, és így kibővítik a templomot. 
Ezt a gyülekezet szinte egyhangúlag 
megszavazta, és utána – mint a mezőpa-
niti lelkész fogalmazott – a Jóisten kaput 
kapu után nyitott meg. Lebontották a déli 
falat, és három méterrel odébb volt egy 
repedés a falon, a tervező azt javasolta, 
hogy menjenek el addig, és ott kössék 
össze a régivel az újat. De a repedésnél 
kiderült, hogy a falban olyan szerkeze-
ti váltás van, amivel nem számoltak. A 
hátsó fal két sor téglából volt felépítve, 
és törmelék volt közéjük dobálva. Ott 
azonnal kiderült, hogy az a fal nem fogja 
megbírni a szerkezetet, amit rá kell épí-
teni, és ott jött egy nehéz döntés, amit 
meg kellett hozniuk. „Minden szakember 
– tervező, statikus, régész – egyhangú-
lag azt mondta, hogy azt a falat végig le 

Érdemes élni, tervez
A falu, ahol szépen keveredik a székely virtus és a me

A székely mezőség határán lévő 
faluban kétezer református él




