
Egyházi élet — Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
» Az Egyházi Képviselő Tanács IV. évnegyedi ülését Kolozsváron tartotta 

november 26-án; tárgysorozatán többnyire operatív jellegű ügyek feletti határo-
zathozatal szerepelt. 

Lelkészképzés 
a Unitárius teológiai hallgatóink 2004. december 24-27. között karácsony 

ünnepén legációs szolgálatokat végeztek. Az őket fogadó egyházközségeket és 
lelkészi családokat "illesse köszönet az együttlétért. 

Lelké szto vá bbképzés 
» A 2004. év IV. évnegyedi lelkészi értekezleteire november elején került 

sor, a következők szerint: 8-án Kolozsváron, 12-én Nyárádszentmártonban, 4-én 
Küküllődombón, 9-én Székelykeresztúron, 11-én Székelyudvarhelyen és 10-én 
Sepsiszentgyörgyön. A fő előadást Kovács Sándor teológiai tanár tartotta Meg-
emlékezés Heltai Gáspár halálának 430. évfordulóján címmel. 

Enekvezér-képzés 
m Az Enekvezér-képesítő Bizottság által november 30-án tartott vizsgán Gagyi 

Attila (Fiatfalva) és Imre Zsuzsánna (Brassó) unitárius énekvezéri oklevelet szer- " 
zett. Mindkét újonnan képesített énekvezér unitárius egyházközségi alkalmazás-
ban áll. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Október 1-2-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Áldás, né-

pesség - Sorskérdés a Kárpát-medencében címmel konferenciát szervezett Nagy-
váradon, ahol unitárius részről Kedei Mózes esperes szerepelt az előadók között. 

• Október 2-án az Egyházi Képviselő Tanács szervezésében megemlékező 
ünnepélyt tartottunk Torockószentgyörgyön a II. Rákóczi Ferenc vezette ma-
gyar szabadságharc kitörésének 300. évfordulóján. Az ünnepély a Sándor Bo-
tond nagyenyedi lelkész tartotta istentisztelet után dr. Magyari András történész, 
Toroczkay Sándor és Korodi Alpár tanárok, valamint dr. Gaal György helytör-
ténész előadásával folytatódott, majd a résztvevők megkoszorúzták a várban ta-
lálható emléktáblát. 

• A gyergyószentmiklósi leányegyházközség új imaházának felszentelése 
október 3-án volt. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök tartotta, kö-
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szöntöt mondott Kolumbán Gábor főgondnok is. Az úrvacsorára Símén Domo-
kos ny. lelkész készített elő. 

m Az Evangélikus-Lutheránus Egyház új püspökét, Adorjáni Dezsőt október 
8-án iktatták be tisztségébe Sepsiszentgyörgyön. Egyházunk részéről Kovács 
István lelkész mondott üdvözletet. 

m Október 9-én szentelték fel ünnepélyes keretek között az erdőszentgyörgy-
bözödújfalvi egyházközség új templomát. Az istentiszteleten dr. Szabó Árpád 
püspök szolgáit, az egyház köszöntését Kolumbán Gábor főgondnok tolmácsol-
ta, az urvacsorai beszédet Nagy László esperes tartotta. 

• A küküllődombói egyházközség október 10-én ünnepelte meg lelkészi la-
kása teljes felújítását. A hálaadó istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök végez-
te a szószéki szolgálatot. 

a Október 13-án Nagyszebenben került sor a Szász Evangélikus Gyűjtemé-
nyi Központ felavatására, amelyen Egyházunk levéltárosa, Molnár B. Lehel is 
részt vett. 

n Október 16-án az Egyházi Képviselő Tanács, az EMKE közreműködésével, 
nagyszabású emlékkonferenciát szervezett Kolozsváron Heltai Gáspár halálának 
430. évfordulóján. A tudományos ülésszak keretében előadást tartott dr. Balázs 
Mihály szegedi irodalomtörténész, dr. Tóth Zsombor kolozsvári bölcsész, Kovács 
Sándor teológiai tanár és dr. Máthé Dénes, egyházunk főgondnoka. Az ezt követő 
ökumenikus istentiszteleten dr. Czirják Árpád érseki helynök, Tonk István refor-
mátus főgondnok, Kiss Béla evangélikus lelkész és dr. Szabó Árpád püspök mon-
dott megemlékező beszédet. Az istentiszteletet művészi műsor egészítette ki, 
egyéni előadók és a Péterffy Gyula Énekkar részvételével. A záró mozzanat a 
Heltai Gáspár Unitárius Nyomda felavatása volt, avató beszédet dr. Rezi Elek fő-
jegyző mondott. 

• Október 23-án az énlaki egyházközség temploma helyreállítását és zászlója 
felavatását ünnepelte, falutalálkozó keretében. A szószéki szolgálatot dr. Szabó 
Árpád püspök végezte, előadást tartott Kolumbán Gábor főgondnok is. 

• Október 24-én Iklandon Pálffy Anna Mária lelkész beiktatóját és a temp-
lom javításának ünnepét tartották. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök 
mondta, jelen volt dr. Máthé Dénes főgondnok is. 

m Október 26-án volt a Lókodi Ökumenikus Öregotthont működtető Jakab 
Lajos Alapítvány kuratóriumi ülése. A kuratóriumi tagok elfogadták a 2004. év-
ről szóló beszámolót, a 2005-ös költségvetést, fontolgatták az öregotthon bőví-
tésének kérdését és az ezzel kapcsolatos adományszervezés kihívásait, és végle-
gesítették az Alapszabály egyes módosításait. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet november 5-én Kolozsváron 
tartotta országos nemzet- és egyháztörténelmi vetélkedőjét, ahol a résztvevőket 
dr. Szabó Árpád püspök is köszöntötte. Másnap, 6-án volt a Dávid Ferenc-
emlékzarándoklat napja Déván, az istentiszteleten iíj. Nagy Endre teológiai 
hallgató végezte a szolgálatot. 
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• A Protestáns Teológiai Intézet Tanácsának őszi ülésére november 6-án ke-
rült sor Kolozsváron. Unitárius részről dr. Máthé Dénes főgondnok, dr. Rezi 
Elek dékán és Kovács Sándor teológiai lektor voltjelen. 

• November 8-12. között az Erdélyi Református Egyházkerület számítógé-
pes továbbképzést szervezett Marosvásárhelyen lelkészeknek és egyházi alkal-
mazottaknak. Unitárius részről Mikó Lőrinc, Gáspár Mária és Szabó Zoltán vett 
részt a képzésen. 

• November 9-én volt a sepsikilyéni műemlék unitárius templom felújítás 
utáni átadása, Rázván Teodorescu romániai művelődési miniszter és Vass Lajos 
NKÖM-államtitkár, valamint dr. Szabó Árpád püspök részvételével. 

u Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatásával örökségvédelmi képzést szervezett lelkészek szá-
mára Kolozsváron, november 15—18-án. Egyházunk részéről Benedek Mihály, 
Fülöp Dezső Alpár, Lázár Levente, Molnár Attila és Vida Zsombor vett részt. 

• A lupény-vulkáni egyházközség november 14-én tartotta lelkésze, Kop-
pándi-Benczédi Zoltán beiktatóját. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök 
mondta. 

• Az egyházi gazdálkodási képzés eredetileg szeptember 15-17-re tervezett, 
de az érdektelenség miatt akkor elmaradt III. modulját november 17-19-re üte-
meztük újra. A lelkészi értekezleteken bejelentkezett 25 résztvevő közül csak 5 
jelent meg, így a képzés ezúttal sem valósult meg. 

m November 19-én meglátogatta egyházunkat Annus József, az Apáczai 
Közalapítvány új elnöke, valamint Csete Örs irodaigazgató, akikkel beruházási 
pályázati lehetőségekről tárgyaltunk. 

• Ugyanaznap a Kolozsvári Televízió magyar szerkesztőségének szervezésé-
ben találkozóra került sor a Hitvilág c. vallási adás továbbvitele kapcsán, ame-
lyen dr. Szabó Árpád püspök, Gyerő Dávid előadótanácsos és Jakabffy Tamás 
médiareferens vett részt. 

• November 20-án a II. Unitárius Kórustalálkozónak a székelykeresztúri 
egyházközség adott helyet. 

• November 21-én volt a petrozsényi egyházközség lelkészének, Bálint Ró-
bertnek a beiktatója. Ugyanakkor ünnepelték a templom építésének 80. évforduló-
ját is. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta, jelen volt dr. Máthé 
Dénes főgondnok is. 

• Az ádámosi egyházközség december 4-én iktatta be új lelkészét, Fülöp De-
zső Alpárt. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta. 

• A nagyenyedi egyházközség december 5-én ünnepély keretében emlékezett 
meg az egyházközség megalakulásának 80., a templom építésének pedig 75. évfor-
dulójáról. Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. 

• Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke december 8-án hagyományos 
adventi találkozóra hívta meg a határon túli magyar egyházak püspökeit. Jelen 
volt dr. Szabó Árpád erdélyi unitárius püspök is. 
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m Az Apáczai Közalapítvány december 17-én Budapesten tartotta meg a har-
madik Apáczai Konferenciát. Egyházunkat dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő 
Dávid előadótanácsos képviselte. 

• A Dávid Ferenc Egylet december 19-én karácsonyi hangversenyt szerve-
zett Kolozsváron, az Unitárius Egyház Dávid Ferenc dísztermében. 

Személyi változások 
• Fülöp Dezső Alpár kinevezést nyert az ádámosi egyházközség rendes lel-

készének, október 1-től. 
u Fazakas Lajos Levente kinevezést nyert a bözödi egyházközség rendes lel-

készének, október 1-től. 
n Molnár Attila kinevezést nyert a székelykáli egyházközség rendes lelké-

szének, november 1-től. 
h Bálint Róbert Zoltán kinevezést nyert a petrozsényi egyházközség rendes 

lelkészének, november 1-től. 
• Koppándi-Benczédi Zoltán kinevezést nyert a lupény-vulkáni egyházköz-

ség rendes lelkészének, november 1-től. 
• Kádár Attila kinevezést nyert a kadácsi rgyházközség rendes lelkészének, 

november 15-től. 
u Sala Hajnalka alkalmazást nyert a sepsiszentgyörgyi egyházközség iroda-

vezetőjének, december 1-től. 

'467 










