
Felavatták az új nagyharangot Mezőpanitban. A református templom tornyában közel 200 évet 
szolgált régi nagyharang megrepedt, ezért volt szükésg a cserére. A december 13-ai hálaadó 
istentiszteleten ft Kató Béla püspök úr prédikációjában kiemelte, a harang hívó szavát nem elég 
meghallanai, de el is kell menni arra a vendégségre, amelyre az Úr hív, és ahol gazdag terített 
asztallal vár mindenkit. 

 

Hálaadó ünnepség keretében szólalt meg a mezőpaniti új nagyharang december 13-án. A régi, 194 éves 
és 240 kilogrammos kiszolgált harang még júliusban megrepedt, ezért a református gyülekezet 
tagjainak adományaiból Székelyudvarhelyen, Lázár Imre öntődéjében megszületett az új, 450 kilos 
nagyharang. Október 24-én székelyruhás leányok, és a Marosvásárhelyi IX-ik Huszárezred mezőpaniti 
alakulatának huszárai kíséretében, felvirágozott szekéren vitték körbe Mezőpanit utcáin az újonnan 
öntetett harangot. Akkor a díszmenetet gyerekek és felnőttek, idősek és fiatalok várták út közben, 
virágot helyeztek a szekérre, fényképek készültek. Sokan könnyes szemmel jegyezték meg, hogy 100-
200 évente van ilyen élmény egy falu életében. 

A december 13-ai harangavató ünnepségre a panitiak a gyülekezet tagjai mellett számukra kedves 
vendégeket is meghívtak: egyházi méltóságok, testvérgyülekezetek és a Csíkszeredai Főkonzulátus is 
meghívót kapott.  

Vasárnap délben a falu határánál díszbe öltözött huszárok, és Mezőpanit Önkormányzatának képviselői, 
élükön Bartha Mihály polgármester úrral, fogdták ft Kató Béla püspök urat és kíséretét, nt Jakab István 
esperes urat, valamit az érkező vendégeket. A lovashuszárok kíséretével érkezett a konvoly a 
református templom elé, ahol Pitó Antal lelkipásztor, Adorjáni Béla gondnok, a presbitérium tagjai és a 
gyülekezet fogadta a vendégeket. Mindeközben folyamatosan hallani lehetett az új nagyharang 
gyönyörű hangját. 

Az ünnepség a templomban folytatódott. Kató Béla püspök úr prédikációjában a vendégséget hírdető 
gazda példázatáról beszélt. Elmondta, ha az Úr hív, lehet kifogásunk, de nem érdemes lemaradni az 
Isten által kínált lehetőségekről. A harang is hív, és aki meghallja szavát és az Úrhoz megy, áldást nyer 
a vele való közösségből. 

Az istentisztelet a zsúfolásig telt templomban ünnepi műsorral, köszöntésekkel folytatódott. Adorjáni 
Béla a mezőpaniti gyülekezet gondonoka köszönetet mondott a vendégeknek, hogy elfogadták a 
meghívást, de megköszönte erőfeszítését a gyülekezet minden tagjának, az adományozóknak és 
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az új harang elkészüljön. 

Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese köszöntöjében kiemelte, az új nagyobb méretű 
harang hangja talán messzebbre hallatszik most, és nagy öröm, hogy a térség többi harangjának 
hangjával összetalálkozva jelképesen is erősíti a térség gyülekezeteinek egységét. 

A testvérgyülekezetek részéről Nagy Péter a Budafoki Református Gyülekezet lelkésze adta át saját és 
gyülekezete köszöntését, a Várpalotai testvérgyülekezet üdvözlő szavait pedig Nagy Ferenc mezőpaniti 
presbiter olvasta fel. 

Dr. Tóth Bernadett Eszter, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, a magyar nemzet egysége, az összetartozás abban is megmutatkozik, hogy ilyen 
eseményeken is együtt örülnek egymás megvalósításainak szomszédos gyülekezetek, messziről 
érkezett vendégek. 

Bartha Mihály, Mezőpanit Község polgármestere a közösség erejét emelte ki, amellyel ilyen 
megvalósítások születhetnek. 

Deák János, a mezőpaniti Kádár Márton Általános iskola igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a 



fiatalok, a gyerekek nevelése közös feladat, és az új harang őket is hívogatja az Isten közelébe. 

Pitó Antal, a Mezőpaniti Református Egyházközség lelkipásztora rövid áttekintést adott az új harang 
elkészülésének történetéből. Majd köszöneteté fejezte ki mindenki felé, aki valamilyen formában is 
részt vett a harang elkészülésében, vagy az ünnepségek megszervezésében. 

Az ünnepségen a Szela ifjúsági zenekar és az iskolások dalai és versei csendültek fel. 

A harangavató rendezvény végén a meghívott vendégek számára külön erre az alkalomra készített 
csengőket adományozott a gyülekezet, mely az új nagyharang mása. 

A nemzeti ima eléneklése és az áldás után a gyülekezet tagjait a templom udvarán szeretetvendégség 
keretében kínálták meg, a meghívottak pedig a kultúrotthonban ünnepi ebéden vettek részt. 

A mezőpanitiak szívesen emlékeznek majd mindkét jeles ünnepi eseményre, és valahányszor megszólal 
a torony negyedik, legnagyobb harangja, bizonyára eszükbe jut annak felírata is: „Az élők és a halál 

kapujában állok, itt élőknek, amott holtaknak szolgálok. Jertek azért hívők szavam hallására, az igaz 

Istennek magasztalására.” 

 

Bodó Előd Barna, 
Mezőpanit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


