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Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
» Az Egyházi Képviselő Tanács április 2-án tartotta II. évnegyedi rendes 

ülését Kolozsváron. A tárgysorozaton a folyó ügyek mellett a következő ki-
emelkedő kérdések szerepeltek: szociális ösztöndíj-kérések a marosvásárhelyi 
kántor-tanítóképző unitárius diákjainak, versenyvizsga a kolozsvári unitárius 
elemi iskola tanítói állására, határozat az egyházi gazdálkodás fenntarthatósága 
témakörben tartandó képzés-sorozatról, emlékünnepély szervezése Heltai Gás-
pár halálának 430. évfordulóján, erdészmérnök alkalmazása az egyházi erdőkkel 
való gazdálkodáshoz. 

n Május 21-én az Egyházi Képviselő Tanács rendkívüli ülést tartott Kolozsvá-
ron, ahol az új fizetési rendszer elfogadása és életbe léptetése volt a fő napirendi 
pont. Az új javadalmazás egyelőre a lelkészeket és az egyházi központ alkalma-
zottait érinti, de folyamatban van a világi alkalmazottak fizetési rendszerének át-
dolgozása is. 

Egyházköri munka 
M A 2004-es év egyházköri közgyűléseit június folyamán öt egyházkörben 

szervezték meg, a következők szerint: a marosi egyházkörben június 12-én Nyá-
rádgálfalván, a küküllői egyházkörben június 19-én Magyarsároson, a székely-
keresztúri egyházkörben június 26-án Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi 
egyházkörben június 19-én Csíkszeredában, a háromszék-feísőfehéri egyház-
körben pedig szintén 19-én Káinokon; a kolozs-tordai egyházkör közgyűlését 
július 10-én tartják Torockón. A közgyűlések középpontjában a 2003-as egyházi 
év kiértékelése mellett az egyházköri választások álltak, amelyeknek eredmé-
nyeiről következő lapszámunkban tudósítást közlünk. 

Lelkészképzés 
• Az unitárius hallgatók a 2004-es év húsvéti és pünkösdi ünnepein legációs 

szolgálatokat végeztek egyházközségeinkben. Az Egyházi Képviselő Tanács 
ülésein részletesen kiértékelte az erről szóló jelentéseket, és a legátust fogadó 
egyházközségeknek köszönetet mondott. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának évzáró istentiszteletét 
június 27-én tartották a kolozsvári belvárosi templomban; a szószéki szolgálatot 
dr. Szabó Árpád püspök végezte. A négy végzős hallgató, Dávid Ferenc, Hege-
dűs Tivadar, Lakatos Sándor és Újvárosi Katalin, miután június 15-e és 18-a 
között sikeres szakvizsgát tettek, az Egyházi Képviselő Tanácstól végzési aján-
dékot vett át. 
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• A teológiai hallgatók 2004 nyarán is megbízást kaptak a nyári gyakorlat el-
végzésére, egy-egy hónapos időtartamra. Az ifjú gyakornokok jelenléte az egy-
házközségek és a lelkészek számára egyaránt segítség, emellett ők is ízelítőt kap-
nak a valós egyházi élet mikéntjéből. Idén az alábbi egyházközségek részesülnek 
e szolgálatban: Kolozsvár, Torockó, Kolozs, Magyarszovát, Rava, Magyarzsákod, 
Csokfalva-Szováta, Segesvár, Magyarsáros, Fiatfalva, Firtosváralja, Székelyke-
resztúr, Csíkszereda, Gyepes, Oklánd, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, 
Homoródalmás, Honioródszentpéter, Homoródszentpál, Homoróddaróc, Kézdi-
vásárhely, Sepsiszentgyörgy és Vargyas. 

• A lelkészképesítő vizsga 2004. évi kiírására a 2002-ben végzett gyakorló 
segédlelkészek jelentkeztek, június 15-16-án. Csáki Levente kénos-lókodi, De-
meter Sándor Loránd sepsiszentgyörgyi, Fülöp Dezső Alpár ádámosi és Jakabházi 
Béla Botond marosvásárhelyi segédlelkészek sikeres vizsgát tettek, és elnyerték a 
lelkészi oklevelet. Cserei Katalin*firtosmartonosi, Pálffy Tamás Szabolcs maros-
szentgyörgyi és Szabó József Csaba alsórákosi segéd lelkészek a vizsga elhalasz-
tását kérték egy későbbi időpontra. 

Lelkésztovábbképzés 
b A lelkészek továbbképzését célzó lelkészi értekezletek II. negyedévi so-

rozatát május elején tartották. A kolozs-tordai egyházkörben május 3-án Kö-
vend fogadta az értekezletet, a marosi egyházkörben május 7-én Szabédon ke-
rült sor a találkozóra. A küküliői egyházkörben 12-én Medgyesen gyűltek össze 
a lelkészek, a székely keresztúri egyházkörben 4-én a névadó város adott otthont 
az összejövetelnek. A székelyudvarhelyi egyházkör lelkészei május 6-án Ké-
nosba szálltak ki, végül a háromszék-felsőfehéri egyházkörben május 5-én Bras-
sóban gyűléseitek. Az értekezletek keretében Kovács István teológiai tanár az 
unitárius prédikáció formai kérdéseiről és a lelkészi hivatás megélésének nehéz-
ségeiről adott elő. A második fő témát Vörös Alpár valláserkölcsi nevelési 
előadótanácsos oktatásstratégiai felvezetése, valamit Bartha Márta tanítónő tan-
könyvbemutatója alkotta. 

Rendezvények, egyházképviselet 
m A nagy-britanniai unitárius egyház április 14-e és 17-e között tartotta meg 

ez évi főtanácsi ülését Chesterben. A főtanács munkálatain az 50 főnél számo-
sabb egyházközségek két-két küldöttel, míg az ennél kisebbek, a leányegyház-
községek és a társult szervezetek egy-egy képviselővel vehettek részt. A főtaná-
csi választás alkalmával az egy évig hivatalban levő Austin Fitzpatrick elnök 
helyét az eddigi alelnök, Dawn Buckle vette át. 

• Egyházunk Testvéregyházközségi Tanácsa április 27-28-án Kolozsváron 
együttes ülést tartott az észak-amerikai unitárius Testvéregyházközségi Tanács 
vezetőivel. Napirenden egy új pénzátutalási rendszer, egy új erdélyi utazási és 
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vendéglátási rendszer, a kolozsvári unitárius diákotthon építésének folytatása, a 
teológiai hallgatók angol nyelvprogramja, az egyházköri képviselők beszámolói, 
valamint az egyházközségi testvérkapcsolatok általános kiértékelése szerepelt. 

m A homoródalmási egyházközség május 9-én tartotta új lelkésze, Csete Ár-
pád beiktató ünnepélyét. Az istentiszteleten a beiktató beszédet dr. Szabó Árpád 
püspök mondta, a beiktatást Kedei Mózes esperes végezte el. Az új lelkész ez-
után megtartotta beköszöntő beszédét, amelyet köszöntő beszédek követtek: 
Ráduly Jenő gondnok az egyházközség részéről, Bodor Lajos polgármester az 
önkormányzat képviseletében, Kiss Ákos recsenyédi lelkész az egyházkör lel-
készei nevében, Máthé Dénes főgondnok pedig egyetemes egyházunk képvise-
letében mondott üdvözletet. Az ünnepély szeretetvendégséggel zárult. 

• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége május 12-13-án Sepsiszent-
györgyön egyetemes lelkészi munkaértekezletet tartott. Napirenden a lelkészi 
szolgálat örömeiről és megpróbáltatásairól szóló beszélgetés, a lelkészek köz-
életi és politikai szerepvállalásáról szóló vita szerepelt, valamint értekezlet a 
Magyarországra kitelepedett hívek felkutatásáról és az ottani egyházi életbe va-
ló bevonásáról. 

• A haranglábi egyházközség május 22-én tartotta kívül-belül felújított 
temploma újraszentelési ünnepélyét. Szabó Árpád püspök szószéki szolgálata 
után Szentgyörgyi Sándor beszolgáló lelkész ismertette az egyházközség és a 
javítás rövid történetét. Az úrvacsorára előkészítő beszédet Nagy Endre esperes 
mondta. Az istentisztelet a helyi fiatalok szép műsorával zárult, majd szeretet-
vendégség következett a művelődési házban, amelyen a helybeli református és 
ortodox lelkész is részt vett. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács június 2-a és 4-e között a háromszéki Árko-
son gazdasági képzést szervezett Erdő-, föld-és táj művelés Istennek tetsző mó-
don címmel, amelyen közel 50 egyházközségi küldött vett részt. A képzés célja 
az egyház tulajdonában lévő erdővel és földdel való felelős gazdálkodás módo-
zatainak ismertetése volt. 

' • A Teleki László Alapítvány június 8-a és 10-e között Megújuló örökség 
címmel műemlékvédelmi konferenciát szervezett Budapesten és a szilágysági 
Hadadon, a határon túli magyar épített örökség kutatása és megóvása témában. 
A rendezvényen unitárius részről Paskucz Viola műszaki előadó és Gyerő Dá-
vid előadótanácsos vett részt. 

• A székely keresztúri Unitárius Gimnázium ballagását június 11-én, a kolozs-
vári János Zsigmond Unitárius Kollégium ballagását pedig június 12-én tartották. 

• Az amerikai egyesült államokbeli Unitárius Univerzalista Egyház idei ren-
des közgyűlését június 24-e és 28-a között hívták egybe a kaliforniai Long 
Beachben. Erdélyi egyházunkat Kovács István, az Unitárius Lelkészek Orszá-
gos Szövetségének elnöke, a Starr King Teológiai Intézet éves ösztöndíját élve-
ző Pap Mária lelkész, valamint Farkas Emőd, az Egyházi Képviselő Tanács tag-
ja képviselte. 
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Személyi változások 
m Kohr Juliánná alkalmazást nyert a nagyváradi egyházközség harangozói ál-

lásába, f. év február l-jétől. 
• Pavelka Attila magyarzsákodi lelkész április l-jétől választás útján kineve-

zést nyert a szentháromság-kisadorjáni egyházközség lelkészi állásába. 
• Tódor Csaba rendes lelkészi kinevezést nyert a homoródszentpáli egyház-

község lelkészi állásába, április l-jétől. 
• Ifj. Szombatfalvi József rendes lelkészi kinevezést nyert a homoródszent-

mártoni egyházközség rendes lelkészi állásába, április 1-jétői. 
• Czombó Dénes alkalmazást nyert a székelyudvarhelyi 1. sz. egyházközség 

harangozói állásába, április l-jétől. 
• Rúzsa István pályázat és versenyvizsga útján alkalmazást nyert az egyházi 

központ műszaki szerkesztői állásába, május l-jétől. 
• Tóth Ildikó ideiglenes énekvezéri alkalmazást nyert a datki egyházközség-

benjúnius l-jétől. 
• Jenei Ildikó pipe-szásznádasi énekvezér gyermeknevelési szabadságra ment, 

június l-jétől. 
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