
Egy megye, négy református egyházmegye

Maros megyében négy református egyházmegye működik, kettőnek Marosvásárhelyen 
van a székhelye: a marosinak és a maros mezőséginek, ez utóbbinak az esperese továbbra 
is Jakab István udvarfalvi lelkész. Szászrégenben van a Görgényi Református Egyházme-
gye székhelye, amelynek most megválasztott esperese Veress Róbert Gyula gernyeszegi 
lelkipásztor. Erdőszentgyörgyön van a Küküllői Református Egyházmegye székhelye, ott az 
esperes továbbra is Biró István segesvári lelkipásztor.

Czirmay Csaba Levente 
az új esperes
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• Először fordult elő a Marosi Református Egyházmegye történetében, 
hogy olyan esperest választottak, aki nem marosvásárhelyi lelkész, s 
szintén elsőként, talán egész Erdélyben, hogy helyettese egy lelkész-
nő. Az új egyházi tisztségviselőket Marosludason iktatták be, abban a 
templomban, ahol az újonnan megválasztott esperes, Czirmay Csaba 
Levente szolgál.

A közösség szolgálatában
Beiktatták az új egyházi vezetőket a Marosi Református Egyházmegyében

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A csütörtöki ünnepélyes be-
iktatáson Kántor Csaba, az 
Erdélyi Református Egy-

házkerület püspökhelyettese, pa-
rajdi lelkipásztor hirdette az igét, 
arra fi gyelmeztetve a jelenlevőket, 
hogy akár egy zenekarban, a gyü-
lekezeti, de egyházmegyei életben 
is Krisztusra kell fi gyelni, aki a 
karmester, s aki azt szeretné, hogy 
a hívek és a közösségek egymás-
ra fi gyelve, összhangban éljenek, 
szolgáljanak, építkezzenek.

Isten erőt ad 
a próbatételekhez

A megválasztott új esperes, Czir-
may Csaba Levente arról az igéről 
beszélt, amelyet egyik gyülekezeti 
tagja mondott, amikor megválasz-
tásáért gratulált neki, s amely így 
szól: Te azért a munkának terhét 
hordozzad, mint a Jézus Krisztus 

jó vitéze. Személyes hangvételű 
prédikációjában az alázat és teher-
hordozás fontosságára hívta fel a 
fi gyelmet, megfogalmazva: 28 éves 
marosludasi szolgálata alatt, de 
személyes életében is megtapasz-
talta már, hogy Isten erőt ad a pró-
batételekhez, s az Ő kezébe kapasz-
kodva, ígéreteiben bízva indul el az 
újabb szolgálat útján is.

41 gyülekezet 
és 30 549 egyháztag

A köszöntések során lelkészek, 
gondnokok, megyei és városi elöl-
járók szólaltak fel, gratulálva az új 
egyházi tisztségviselőknek, erőt és 

kitartást kívánva a hat évre szóló 
szolgálathoz. A Marosi Református 
Egyházmegyéhez jelenleg 41 gyüle-
kezet és 30 549 egyháztag tartozik. 
Czirmay Csaba Levente marosluda-
si esperes munkáját többek között 
Berekméri Melinda marosvásár-
helyi lelkésznő fogja segíteni, akit 
főjegyzőnek, esperes-helyettesnek 
választottak meg. Személyében 
a Marosi Református Egyházme-
gyében, de talán az egész Erdélyi 
Református Egyházkerületben el-
sőként tölt be ilyen fontos funkciót 
egy lelkésznő.

Az esperesbeiktatási ünnepsé-
get a marosludasi kórus fellépése 
tetté még ünnepélyesebbé.

K özzétette  a  Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társaság 

(CNAIR) a Nyárádtő-Marosvásárhely 
autópályaszakasz és a bekötőút elké-
szítőjének nevét. Az eredeti verseny-
tárgyalás nyertese az engedélyek 
hiányában visszalépett, a második 
versenytárgyalás eredményét meg-
óvták. Az óvás elbírálása csak most 
történt meg.

A Itinera Spa – Retter Projectma-
nagment céget nyilvánították nyertes-
nek a Nyárádtő-Marosvásárhely pá-
lyaszakasz és bekötőút elkészítésére. A 
CNAIR honlapján olvasható közlemény 
szerint a tavaly benyújtott óvást felül-
bírálták, és ennek eredményeképp vá-
lasztották ki a nyertest, aki 209,9 millió 
lejért készíti el a Nyárádtő-Marosvásár-
hely közötti 4,5 kilométernyi szakaszt, 
valamint a lehajtótól a városba vezető 
4,7 kilométernyi gyorsforgalmi bekö-
tőutat. A kivitelezési határidő a szerző-
déstől megkötött 18 hónap. A CNAIR 
közleménye kitér arra is, hogy ezt az 
eredményt tíz nap alatt megóvhatják, 
ami ha nem történik meg, akkor kerül-
het sor a szerződés megkötésére.

Mint ismert, a Marosvásárhely–
Nagy várad pályaszakasz Maros me-
gyei részén már csak a Nyárádtő-me-
gyeszékhely közötti szakasz  elkészítője 
nem volt kiválasztva. Az első verseny-
tárgyaláson nyertesnek kikiáltott cég, 
miután egyéves késéssel adták meg 

az építkezési engedélyeket, visszalé-
pett. A második versenytárgyaláson a 
Strabag céget kiáltották ki nyertesnek, 
aki a jelenleginél kisebb összegért, 192 
millió lejért készítette volna el a két 
útszakaszt. Az eredményt azonban 
megóvták, s egy évet késett a munkálat 
és a szerződéskötés. Amennyiben az 
újonnan kijelölt céggel megkötik a szer-
ződést, s elkezdődnek a munkálatok, 
másfél éve lesz a kivitelezőnek, hogy a 
mostani, már majdnem meglevő pálya-
szakasztól a Lőrincfalva határáig terve-
zett pályaszakaszt elkészítse, s onnan 
a Promedana Mall és a Metro nagyáru-
ház háta mögé tervezett gyorsforgalmi  
bekötőutat is megépítse.

Jelenleg majdnem kész van a Nyá-
rádtőtől kezdődő 10,4 kilométeres pá-
lyaszakasz, amelyet tervek szerint már 
idén átadnak, és a következő 3,6 ki-
lométeres, Marosugra és Maroscsapó 
közötti rész már használatra kész. Elő-
reláthatóan a Radnóttól Maroskecéig 
tartó 18 kilométeres pályaszakaszt 
jövő év végére fejezik be. A Maroskece 
és Aranyosgyéres közötti szakaszon 
jelenleg az építtető le van maradva a 
munkálatokkal. A legoptimistább szá-
mítások szerint 2020 végére kész lehet 
a Marosvásárhely-Aranyosgyéres kö-
zötti pályaszakasz teljes hossza.

Ki készíti el a pályaszakaszt?

A replika jogával éltek a marosvá-
sárhelyi ALTER-NATIVE Nem-

zetközi Rövidfi lmfesztivál szervezői, 
akik a lapunk  november 12-i számá-
ban megjelent, Kint maradt közönség 
című, Szucher Ervin kollégánk által 
jegyzett véleményanyagra reagáltak. 
A szervezők a következőket szeretnék 
az olvasók tudomására hozni: „szom-
bat este (november 10-én) valóban 
meg kellett hoznunk azt a döntést, 
hogy több nézőt nem engedünk be a 
Kultúrpalotába. Ennek hátterében a 
zsúfoltság mellett a tűzoltósági elő-
írások, illetve a nézők és az épület biz-
tonsága állt. Döntésünk elsősorban a 
jeggyel nem rendelkező nézőkre vo-
natkozott, de sajnos áldozatául estek 
olyanok is, akik a nap folyamán már 
voltak a helyszínen, de különböző 

okok miatt elhagyták az épületet. Elő-
zőleg több fórumon is fi gyelmeztettük 
a nézőket, hogy idejében érkezzenek a 
Kultúrpalotához. Amikor a kapuzárás 
mellett döntöttünk, egyúttal arról is 
tájékoztattuk a kint rekedt nézőket, 
hogy vasárnap is levetítjük a fi lmet, 
és a szombatra megvásárolt jegyek 
vasárnapra is érvényesek. Azoknak, 
akiknek ez nem felelt meg, visszaté-
rítettük a jegy árát. Azokat a nézőket, 
akik azt állították, hogy nekik üresen 
tartott székeik vannak, az állításuk 
ellenőrzése után vissza- vagy been-
gedtük. Hamis az írás azon állítása, 
miszerint a sajtósoknak, szponzorok-
nak fenntartott helyekre is eladtunk 
jegyeket, ugyanis különböző okok mi-
att lehetetlen fenntartani a helyeket és 
soha nem is voltak ilyen helyeink”.

A szervezők álláspontja

Maros megyében több helyen 
dolgoznak az autópályán
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