
Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Képviselő Tanács 
• Az Egyházi Képviselő Tanács január 30-án tartott rendkívüli ülést, ame-

lyen megtárgyalták az évi ülésrendet. 

Lelkészköri értekezletek 
• A lelkészköri értekezleteket március 1-je és 12-e között tartották: a kolozs-

tordai egyházkörben március l-jén Nagyenyeden, a marosi egyházkörben már-
cius 5-én Nyárádgálfalván, a küküllői egyházkörben március 12-én Segesváron, 
a székelykeresztúri egyházkörben március 2-án Székelykeresztúron, a székely-
udvarhelyi egyházkörben március 4-én Székelyudvarhelyen és a háromszék-fel-
sőfehéri egyházkörben március 3-án Brassóban. 

Az értekezleteken Jakabffy Tamás szerkesztő-médiareferens tartott vitaindí-
tó előadást A sajtómunka egyházi feladat is címmel. Az egyházi központ részé-
ről az értekezleteken dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos 
vett részt. 

Gondnok-presbiteri konferenciák 
• A gondnok-presbiteri konferenciákat március 19-e és 28-a között rendezték 

meg: a kolozs-tordai egyházkörben március 24-én Kövenden, a marosi egyházkör-
ben március 19-én Csokfalván, a kíiküllői egyházkörben március 20-án Szőkefal-
ván, a székelykeresztúri egyházkörben március 26-án Székelykeresz-túron, a szé-
kelyudvarhelyi egyházkörben március 25-én Székelyudvarhelyen, a háromszék-
felsőfehéri egyházkörben március 28-án Ürmösön. A konferenciákon részt vett dr. 
Szabó Árpád püspök, valamint Kolumbán Gábor és dr. Máthé Dénes főgondnok. 

Lelkészképzés 
• A Protestáns Teológiai Intézetben január 5-e és 3 l-e között zajlottak le az 

I. félévi vizsgák. 
• A teológiai csendesnapokat február 6-7-én tartották. Az Unitárius Fakultás 

hallgatói számára Farkas Dénes kolozsi lelkész Lelkészi szolgálatom tapasztala-
tai, Andorkó Ferenc vargyasi lelkész A nagy gyülekezetben végzett lelkészi 
munka szépségei és nehézségei, Molnár B. Lehel levéltáros és Paskuczné 
Szathmáry Viola építészmérnök Történelmi örökségünk írott és tárgyi emlékei-
nek megőrzése és védelme mint a lelkészi munka fontos része címmel tartott elő-
adást. A csendesnapokon a meghívott lelkészek reggel és este bibliamagyaráza-
tot tartottak. A közös előadást Az egyház és az anyagiak címmel Veres László 
olthévízi református lelkész tartotta. 
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• A Teológiai Intézetben február 9-én kezdődtek meg a l l . félévi előadások. 
• Kádár Attila kadácsi gyakorló segédlelkész és Solymosi Zsolt vallástanár 

január 26-án lelkészképesítő vizsgát tett. 

Lelkészbeiktató ünnepély 
• A siménfalvi egyházközség március 21-én tartotta Szén Sándor lelkész 

beiktató ünnepélyét. Az ünnepélyen dr. Szabó Árpád püspök mondott beiktató 
beszédet. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Dr. Szabó Áprád püspök január l-jén megtartotta hagyományos újévi fo-

gadását a püspöki lakáson. A fogadáson a püspök üdvözölte a megjelenteket, 
összefoglalta a 2003. év egyházépítésben elért eredményeit és a 2004. évi terve-
ket, a jelenlevőkre Isten áldását kérte. 

• Külföldön tanult akadémitáink február 2-án Kolozsváron munkaülést tar-
tottak. Az ülés alkalmával 16 akadémita beszámolt külföldi tanulmányútjáról, 
majd a kutatott területek szerint ki-ki egyénenként vagy csoportos formában ki-
választotta azon konkrét tárgyakat, amelyeket az elkövetkezendőkben behatóan 
művel. Célul tűzték ki angol nyelvű munkák fordítását, amely tevékenységről a 
következő munkaülésen adnak számot. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács körlevelet adott ki, amelyben felkéri az 
egyházközségeket, gyűjtsenek adományokat a dévai unitárius imaház átalakítá-
sára és rendbetételére. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet január 30-a és február 1-je között 
szervezte meg Csíkszeredában versmondó és népdaléneklő versenyét, amelyen 
120 versenyző vett részt. 

• Péterffy Gyula zenetanárra emlékeztek február 21-én a kolozsvár-belvárosi 
egyházközség templomában. A megemlékezésen hangversenyt tartottak. 

• A Babe§-Bolyai Tudományegyetem tudományos kerekasztal-megbeszélést 
szervezett március 12-13-án Kolozsváron Lépések az integráció felé: vallássza-
badság és emberi jogok Romániában címmel. A megbeszélésen dr. Rezi Elek 
főjegyző vett részt és tartott előadást. 

• A március 15-i ökumenikus istentiszteleten a kolozsvári Szent Mihály 
templomban egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök mondott beszédet. 

Személyi változások 
• Székely Mónika énekvezér kinevezést nyert január l-jétől a tarcsafalvi egy-

házközségbe. 
• Nagy Csilla január l-jétől alkalmazást nyert a küküllői egyházkör könyve-

lői tisztségébe. 
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mJakabffy Tamási január l-jétől alkalmazták az egyházi központba szerkesz-
tő-médiareferensi munkára. 

• Kis Jánosi alkalmazták az egyházi központban január 15-étől karbantartónak. 
• Bálint Mária énekvezért alkalmazta január l-jétől a medeséri egyházközség. 
• Márkodi Attila január l-jétől alkalmazást nyert a nyárádgálfalvi egyház-

község énekvezéri állásába. 
• Bíró Attila január l-jétől alkalmazást nyert nagyajtai harangozónak. 
• Balázs Mózesi énekvezérnek, Józsa Katalini pedig harangozónak alkalmazta 

az olthévízi egyházközség március l-jétől. 
• Jenei Ildikó énekvezéri kinevezést nyert a pipe-szásznádasi egyházközség-

be március l-jétől. 
• Kovács Júlia könyvelőt alkalmazta március l-jétől a Kolozsvár 1. sz. egy-

házközség. 

Halottaink 
Özv. Fekete Dezsőné Lőrinczy Enikő volt felsőrákosi és árkosi tiszteletes 

asszony életének 65., özvegységének 13. évében, február 2-án Nagyajtán el-
hunyt. Február 6-án temették a sepsiszentgyörgyi ravatalozóháztól a református 
temetőbe. A gyászszertartáson Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész végzett 
szolgálatot, a sírnál Kotecz József felsőrákosi és Székely János árkosi lelkész 
mondott búcsúbeszédet. 

Dr. Szabó Pál Endre nyugalmazott egyetemi tanár, egyházunk volt főgond-
noka 84 éves korában, március 11-én Budapesten elhunyt. Március 21-én temet-
ték el hamvait a Házsongárdi temetőben. A szertartáson dr. Szabó Árpád püspök 
végzett lelkészi szolgálatot. 

Emlékük legyen áldott! 
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