
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Az Egyházi Képviselő Tanács 2004. évi II. évnegyedi rendes ülését július 

23-án tartotta Kolozsváron, ahol a Főtanács ülésének előkészítése alkotta a fő 
napirendi pontot. 

• A Főtanács 2004. évi rendes ülésére augusztus 27-28-án került sor Kolozs-
váron. A 2003. év egyházi állapotait és megvalósításait számba vevő legfőbb 
kormányzó testület ülésén választásokat tartottak az időközben megüresedett tes-
tületi és bizottsági tagságra, ezek eredményeként Balázs Sándor (Szentgerice) az 
Egyházi Képviselő Tanács, Bencze Ilona (Székelyudvarhely) a Valláserkölcsi 
Nevelési és Oktatásügyi bizottság új tagja lett. A Főtanács Oktatásügyi Bizottság 
néven új állandó bizottságot hozott létre, választott tagjai Gazdag Ildikó (Sepsi-
szentgyörgy), Márkó László (Szentivánlaborfalva), dr. Szabó Zsuzsánna (Maros-
vásárhely), id. Szombatfalvi József (Székelykeresztúr) és Józsa Lajos (kökös) 
lettek. A főtanácsi istentiszteleten Balázs Sándor szentgericei lelkész prédikált, 
a záró ebéd ünnepi köszöntőjét a Berde-serleggel Kolumbán Gábor fő^oodnok 
mondta. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács III. évnegyedi ülését Kolozsváron tartotta 
október 1-én. Az ülésen született döntés értelmében a kolozs-tordaí egyházkör 
júliusi közgyűlésén tartott választás érvényes volt, így a megválasztott tisztség-
viselők az alábbiak: esperes Farkas Dénes, felügyelő gondnokok Szíkciy Bo-
tond és Pataki József, egyházköri jegyző Bálint B. Ferenc, közügyigazgató 
Lőrinczi Károly, pénztárnok Rüsz F. Tibor, jogtanácsos Kun Csaba, VEN elő 
adó Szabó Enikő, testvéregyházközségi előadó Koppándi Botond, ifjúsági elő-
adó Rácz Norbert. 

Lelkészképzés 
• A 2004-2005-ös tanévben a Protestáns Teológiai Intézet I. évfolyamára ki-

írt felvételi vizsgát szeptember 7-10. között tartották meg. Az Unitárius Kar a 
következő új hallgatókkal gyarapodott: Gergely Péter Alpár (Sepsiszentgyörgy), 
Vass Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Vagyas Attila (Várfalva) és Varró-Bo-
doczi Barna (Bágyon). 

• A Protestáns Teológiai Intézetben a II. évfolyamot elvégzett hallgatóknak 
kiírt minősítő alapvizsgát ugyancsak szeptemberben tartották. Az alapvizsga 
eredményeként a következő unitárius hallgatók nyertek jogot a III. évfolyamra 
való beiratkozáshoz: Arkosi Emese Erzsébet, Bíró Attila, Kiss Sándor Loránd, 
Koncz László, Kovács Mária, Mikó Ferenc, Sipos László, Szabó Adél Júlia, 
Varró Amália. 
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Lelkésztovábbképzés 
• A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október elején tartották meg egy-

házköreinkben, az alábbiak szerint: 4-én Bágyonban, 5-én Székelykeresztúron, 
6-án Nagyajtán, 7-én Székelyudvarhelyen, 14-én Dicsőszentmártonban és 15-én 
Erdőszentgyörgyön. Az értekezletek előadását Dr. Rezi Elek teológiai dékán 
tartotta Megemlékezés Socinus Faustus halálának 400. évfordulóján címmel. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Július 3-4-én Székelyderzsben tartották az I. falunapokat. Az ünnepi isten-

tiszteleten dr. Szabó Árpád prédikált, az egybegyűlteket Katona Dénes lelkész 
köszöntötte. Dr. Rezi Elek főjegyző az egyházközségi képtár, dr. Máthé Dénes 
főgondnok pedig a falumúzeum megnyitásánál mondott beszédet. Jelen volt 
László János felügyelő gondnok és Gyerő Dávid előadótanácsos is. 

• Július 4-én Székelymuzsnában a kívül-belül megújított templom újraszente-
lési ünnepségére gyűlt egybe a falu népe. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád 
püspök végezte, az úrvacsorai beszédet dr. Rezi Elek főjegyző mondta. Köszöntőt 
mondott dr. Máthé Dénes főgondnok, az egyházközség egykori lelkésze is. Az 
ünnepség közebéddel zárult. 

m Az Egyházi Képviselő Tanács július 6-8. között Kolozsváron szervezte 
meg a gazdasági képzés-sorozat második részét, Bevezetés a projektek világába 
- mit kell tudnunk a pályázatokról és a forrásokról? témában, 35 résztvevővel. 

• Július 8-án került sor a Házsongárdi temetőben a felújított Bölöni Farkas 
Sándor-síremlék felavatására. Beszédet mondott Szabó Árpád püspök, Paskucz 
Viola műszaki előadó és Gyerő Dávid előadótanácsos, aki Kovács Sándor egy-
háztörténész megemlékező írását olvasta fel. A szakmai támogató, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal és az anyagi finanszírozó, a Nemzeti Panteon Alapít-
vány, egyaránt képviseltette magát. 

• A homoródszentpáli egyházközség július 11-én tartotta lelkésze, Tódor 
Csaba, valamint énekvezére, Tódor Éva beiktató ünnepélyét. A beiktató beszé-
det dr. Szabó Árpád püspök mondta, a beiktatást Kedei Mózes esperes végezte 
el. A köszöntők rendjén Csepregi Domokos tb. gondnok az egyházközség ré-
széről, a község polgármestere az önkormányzat képviseletében, Bíró Barna az 
egyházkör lelkészei nevében, Szabó Magdolna elnök pedig az UNOSz képvise-
letében mondott üdvözletet. Az ünnepély szeretetvendégséggel zárult. 

ii Július 30-án a kolozsvári Unitárius Diákotthon egyetemi bentlakásában rö-
vid megemlékező ünnepség keretében avattuk fel azon hat szobát, amelyekkel 
adományozóik egy-egy életmű előtt kívántak tisztelegni. A szobák anyagi alap-
ját észak-amerikai unitárius egyházközségek és magánszemélyek gyűjtötték 
össze, és Benedek Ágoston erdélyi, Leon Hopper, Peter Raible és Jenkin Lloyd 
Jones amerikai unitárius lelkészekről, Earl Morse Wilbur egyháztörténészről, 
valamint Molnár Gabriella gyermekgyógyászról nevezték el. Az ünnepségen je-
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len volt az egyesült államokbeli Portland, OR-i egyházközség 30 fős küldöttsé-
ge is. 

• Július 31-én Kissolymosban falutalálkozót tartottak, az istentiszteleten az 
egyházi beszédet dr. Szabó Árpád püspök, az úrvacsorai beszédet Nagy Endre 
esperes mondta. 

• Augusztus 7-én tartották a nyárádszeredai templom alapkő-letételét, ame-
lyen az egyházi beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta. 

• Augusztus 14-én volt a Szejkefürdői Unitárius Találkozó. 
• Az ODFIE augusztus 20-22. között szervezte meg a XXVIII. Ifjúsági Kon-

ferenciát Nyárádszentmártonban, a nyitó napon dr. Szabó Árpád püspök is jelen 
volt. 

• A Szegeden augusztus végén megrendezett Nemzetközi Biblikus Konfe-
rencián Czire Szabolcs teológiai tanár és Jakabffy Tamás médiareferens-szer-
kesztő is jelen voltak. 

• Az ULOSZ augusztus 26-27-én szervezte meg a Lelkészi Konferenciát 
Kolozsváron. 

• Balázs János szerkesztő a bukaresti RTV magyar szerkesztőségének meg-
bízásából augusztus és szeptember folyamán dokumentumfilmet forgatott az 
Unitárius Egyház történelméről Egy vallás születése címmel. A film október és 
november folyamán kerül bemutatásra. 

• Az UNOSz éves konferenciájának idén Sepsiszentgyörgy adott otthont, 
szeptember 4-én. 

• A VI. Civil Fórumot szeptember 10-11. között tartották Kolozsváron, a 
nyitó áhítatot Gyerő Dávid előadótanácsos tartotta, részt vett Vörös Alpár elő-
adótanácsos is. 

• Az ULOSZ szeptember 10-11-én tartotta a lelkészcsaládok 3. találkozóját 
Székelykeresztúron. 

• Unitárius tanintézeteinkben szeptember 15-én tartották a tanévnyitó ünne-
pélyt. 

• Szeptember 19-én Hódmezővásárhelyen az egyházközség megalakulásá-
nak 125. évfordulóján az ünnepi beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta. 

• Az IARF európai vezetősége szeptember 24-én Budapesten ülést tartott, 
amelyen a fő napirendi pont a 2005-ös kolozsvári IARF-konferencia megtárgya-
lása volt. Jelen volt Gyerő Dávid előadótanácsos is. 

• Szeptember 24-26. között a Lengyel Tudományos Akadémia Krakkóban 
Socinus Faustus és öröksége címmel nagyszabású ünnepség-sorozatot szervezett 
Socinus halálának 400. évfordulóján. A 6 országból érkezett 31 előadó között ott 
volt Kovács Sándor teológiai tanárunk is, aki az erdélyi unitáriusoknak angliai és 
hollandiai hittestvéreikkel való késő XVII. századi kapcsolatáról tartott előadást. 

• Szeptember 25-én a kolozsvári Szent György-szobor felállításának 100. 
évfordulóján rendezett ünnepségen dr. Szabó Árpád püspök megnyitó beszédet 
mondott. 
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• Az őszi hálaadás ünnepén a sepsikőröspataki egyházközség temploma épí-
tésének 200. évfordulóját ünnepelte. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád 
püspök végezte, az úrvacsorai beszédet Pap Mária esperes mondta. 

Személyi változások 
• Balázs Sára alkalmazást nyert a marosi egyházkör könyvelőjének, július 

1-től. 
• Jakab Vilmát alkalmaztuk az egyházi központ iktatójának, helyettesként, 

augusztus 15-től. 
• Gábor Olga alkalmazást nyert oklándi templomgondozónak, szeptember 

1-től. 
• Szeptember 1-től új munkaszerződést kötöttünk a kolozsvári elemi iskola 

tanítónőivel: Török Melindával, Majláth Évával és Kádár Erikával, valamint az 
unitárius óvoda nevelőivel: Mikó Zsuzsával, Balla Gyöngyivel és Finta Kriszti-
nával. 

• Pál Tünde alkalmazást nyert a sepsiszentgyörgyi egyházközség vallástaná-
ri állásába, szeptember 1-től. 

• Dávid Ferencet alkalmaztuk a NKÖM pályázatából nyert javadalmazással 
levéltári segédmunkára, szeptember 15-december 31. között. 

• Jakabházi Béla Botond segédlelkész kinevezést nyert vallásoktató lelkész-
nek, a marosvásárhelyi egyházközség keretében, szeptember 1-től. 

• Demeter Sándor segédlelkész kinevezést nyert a székelyudvarhelyi 1. sz. 
egyházközség segédlelkészi állásába, szeptember 1-től. 

• Jakabházi Erika gyakorló segédlelkész áthelyezést nyert a kolozsvár-
belvárosi egyházközségbe kórházlelkésznek, és egyben megbízatást kapott a 
kide-besztercei egyházközség gondozásával is, szeptember 1-től. 

• Hegedűs Tivadar gyakorló segédlelkész kirendelést nyert a magyarzsákodi 
egyházközségbe, szeptember 1-től. 

• Lakatos Sándor gyakorló segédlelkész kirendelést nyert a sepsiszentgyör-
gyi egyházközségbe, szeptember 1-től. 

• Újvárosi Katalin gyakorló segédlelkész kirendelést nyert a székely-
udvarhelyi l. sz. egyházközségbe, kórházgondozói hatáskörben is, szeptember 
1-től. 

Halottunk 
• Jenei Dezső, az Erdélyi Unitárius Egyház tiszteletbeli főgondnoka, életé-

nek 85. évében 2004. október 5-én nehéz szenvedés után elhunyt. Egyházunk 
szolgálatában mint a kolozsvári egyházközség gondnoka, a Főtanács és az Egy-
házi Képviselő Tanács tagja, hozzáértéssel, felelősséggel és hűséggel vett részt. 
1989-ben választották meg főgondnoknak, visszavonulásakor pedig tiszteletbeli 
főgondnoki címmel tüntették ki. Egyházunk anyagi helyzetének szilárd alapokra 
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helyezésében és szervezeti megújításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Temetésére október 8-án került sor a kolozsvári Házsongárdi temetőben, a szer-
tartást dr. Szabó Árpád püspök végezte, a sírnál Bálint B. Ferenc kolozsvári lel-
kész búcsúztatta. Emlékét hálásan megőrizzük. 










