
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács ja-

nuár 28-án rendkívüli ülést tartott Kolozsváron, amelynek tárgysorozatán töb-
bek közt a 2005. évi központi költségvetés véglegesítése, az ülésezési terv és 
eseménynaptár rögzítése, valamint az Egyház építkezési és javítási terveinek 
körvonalazása szerepelt. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács április l-jén tartotta I. évnegyedi rendes ülé-
sét Kolozsváron. Előtte való napon a tanács munkáját szakmailag segítő állandó 
bizottságok ülésére került sor: a Püspöki Szék, a Misszió Bizottság, a Valláser-
kölcsi Nevelési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság napirendjén a Tanács által vé-
leményezésre kiadott ügyek szerepeltek. 

Egyházköri munka 
• A gondnok-presbiteri értekezleteket február végén szervezték meg, az 

alábbi időpontban és helyszínen: a kolozs-tordai egyházkörben 21-én Kolozsvá-
ron, a marosi egyházkörben 22-én Szentgericén, a küküllői egyházkörben 23-án 
Dicsőszentmártonban, a székelykeresztúri egyházkörben 25-én Székelykeresz-
túron, a székelyudvarhelyi egyházkörben 26-án Székelyudvarhelyen, a három-
szék-felsőfehéri egyházkörben február 27-én Sepsiszentgyörgyön. Az értekezle-
teken az egyházközségeket képviselő gondnokok vagy más világi képviselők 
elsősorban gazdasági és anyagi természetű ügyekről számoltak be. Ezen belül 
minden egyházközség pontos kimutatással készült az értekezletre azzal kapcso-
latban, hogy föld- és erdőtulajdonait milyen arányban kapta vissza, ill. melyek a 
vonatkozó szükségletek vagy segítségre szoruló ügyek. Az elnökség részéről az 
egyik fő előterjesztést a körvonalazódó új lelkészi javadalmazás alapelveinek 
ismertetése alkotta, annak felmérése céljával, hogy egyházközségeink világi 
képviselői hogyan véleményezik ezen alapelveket. Az egyházi főhatóság képvi-
seletében dr. Szabó Árpád püspök, valamint dr. Máthé Dénes és Kolumbán Gá-
bor főgondnok vett részt az összejöveteleken. 

Lelkészképzés 
u A Lelkészképesítő Bizottság január 25-én lelkészképesítő pótvizsgát tar-

tott, amelyen Pálffy Tamás Szabolcs marosszentgyörgyi, Szász-Cserey Katalin 
firtosmartonosi és Szabó József alsórákosi gyakorló segedlelkész lelkészi okle-
velet szerzett. 

• A teológiai hallgatók a januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizsgáikat. 
A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeikkel kiemelkedtek: Nagy 
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Adél (10-es általánossal), Ukei Ildikó (9,75) és Szabó Előd (9,75) V. éves hallga-
tók. Az Egyházi Képviselő Tanács a 2004-2005-ös tanévben is tanulmányi és se-
gélyösztöndíjat biztosított a hallgatóknak: előbbit a vizsgaeredmények, utóbbit 
egy családi helyzetet, tanulmányi előmenetelt és órákon kívüli tevékenységet fel-
mérő, átfogó pályázati rendszer alapján. 

• A Protestáns Teológiai Intézetben február 4-5-én rendezték meg a teoló-
giai hallgatók lelki elmélyülését célzó Csendesnapokat. Az Unitárius Kar hall-
gatói számára Kiss Károly medgyesi lelkész Lelkészi szolgálatom tapasztalatai, 
M. Szeredai Noémi csekefalvi lelkész A lelkésznő a gyülekezetben és a család-
ban, és Varga Sándor nyárádszentmártoni lelkész A lelkész és a gyülekezet el-
várásai a legátussal szemben címmel tartott előadást. Ugyanők tartották a tevé-
kenységek liturgiái keretéül szolgáló áhítatot és bibliamagyarázatot is. A Csen-
desnapok közös, felekezetfeletti előadását dr. Kónya Zoltán kolozsvári orvos 
tartotta, aki a lélek egészsége és a nemzet egészsége közötti összefüggésekről 
beszélt. A záró istentiszteleten Adorjáni Dezső evangélikus-lutheránus püspök 
végezte a szószéki szolgálatot. 

• Rosemary Chinnici, a berkeleyi (Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) 
StaiT King Teológiai Intézet pásztorálpszichológia professzora február 14-e és 
18-a között elméleti előadásokat tartott és kiscsoportos gyakorlati munkát veze-
tett a lelkigondozói segítségnyújtás fő tematikában a kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézet unitárius hallgatói számára. A professzor asszony az ezt megelőző 
héten a Starr King Teológiai Intézetben tanult erdélyi lelkészek egy részét láto-
gatta meg otthonukban. 

• Az unitárius teológiai hallgatók 2005 húsvétján legációs szolgálatokat vé-
geztek egyházközségeinkben. Az Egyházi Képviselő Tanács ülésén kiértékelte 
az erről szóló jelentéseket, és a légátust fogadó egyházközségeknek köszönetet 
mondott ezen lelkészképzésünk gyakorlati vonatkozásai számára létfontosságú 
intézményben való részvételükért. 

Lelkésztovábbképzés 
m Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március elején tartották: a kolozs-tordai 

egyházkörben 7-én Kolozsváron, a marosi egyházkörben l-jén Marosvásárhelyen, a 
küküllői egyházkörben 2-án Désfalván, a székelykeresztúri egyházkörben 8-án 
Fiatfalván, a székelyudvarhelyi egyházkörben 10-én Székelyudvarhelyen és a 
háromszék-felsőfehéri egyházkörben 9-én Brassóban. Az értekezletek fő előadását 
Máthé Sándor brassói lelkész tartotta Húsvét teológiája és unitárius értelmezése 
címmel. További megtárgyalt témák voltak a megújítás folyamatában levő új egy-
házijavadalmazási rendszer, az egyházi kiadványok új terjesztési rendszere, a sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ának egyházi célokra való fordítása és mások - dr. Szabó 
Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos vezetésével. 

• A Lelkészképesítő Bizottság március 3-án tartotta meg az egyesült álla-
mokbeli StaiT King Teológiai Intézet által meghirdetett egyéves teológiai ösz-

85 



töndíjra kiírt versenyvizsgát. A versenyvizsga eredményeként az ösztöndíjat a 
2005-2006-os tanévre Solymosi Zsolt lelkész, a kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium vallástanára veheti igénybe. 

Rendezvények, egyházképviselet 
» A hagyományos újévi püspöki fogadást január 1-én tartották Kolozsváron 

a püspöki rezidencián, ahol dr. Szabó Árpád és felesége meghívására Kolozsvár 
unitáriusai, egyházi főtisztségviselőink, lelkészeink, az egyházi központi hivatal 
munkatársai és más meghívott vendégek együtt köszöntötték az Újesztendőt. 
Püspök atyánkfia a 2004. évet értékelő beszédében számba vette az Egyház és 
intézményei megvalósítását, amelyre dr. Máthé Dénes főgondnok az előttünk 
álló év kihívásait felvázoló beszédben válaszolt. 

• Január 12-13-án dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos 
Budapesten látogatást tettek a 2005. évi magyar állami támogatást csatornázó hi-
vatalokban. Ezen úton Bálint Pataki Józseffel, a Határon Túli Magyarok Hivata-
la elnökével, valamint Gulyás Kálmán és Vass Lajos államtitkárral találkoztak. 

• Egyházunkat január 14-én Hódmezővásárhely város vezetőiből és önkor-
mányzati képviselőiből álló küldöttség látogatta meg. Lázár János polgármester 
elmondta, hogy 2005-ben a kolozsvári unitárius diákétkezde kiépítésének elin-
dítását támogatják. Hódmezővásárhelynek a határon túli magyarság életében va-
ló részvételét azon tény is bizonyítja, hogy a kettős állampolgárság ügyében ki-
írt népszavazáson a város polgárainak közel kétharmada igenlően szavazott. 

• A jobbágyfalva-nyárádszeredai egyházközség január 15-én tartotta új lel-
késze, Sándor Szilárd beiktató ünnepélyét Jobbágyfalván. A beiktató beszédet 
dr. Szabó Árpád püspök mondta, a beiktatást Nagy László esperes végezte el. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács körlevélben arra kérte az unitárius egyház-
községeket, hogy a január 23-i perselypénzt ajánlják fel a délkelet-ázsiai termé-
szeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Az összegyűlt adományokat az 
Egyház a Vallásszabadság Nemzetközi Társulata által juttatja el a térségben mű-
ködő segélyszervezetekhez. 

• Január 27-én nevezte ki a miniszterelnök az új romániai kormány vallásügyi 
államtitkárát Adrian Lemeni ortodox teológiai tanár személyében. Az állam-
titkár, elődeitől eltérően, csakhamar személyesen is bemutatkozott Egyházunk 
püspökénél. 

• Február 2-án tartották a 2003-ban végzett gyakorló segéd lelkészek munka-
értekezletét; ugyanaznap volt a 2004-ben végzett gyakorló segédlelkészek érte-
kezlete is. 

• Február 15-16-án dr. Szabó Árpád püspök, Gyerő Dávid előadótanácsos és 
Paskucz Viola műszaki előadó újabb budapesti támogatásszerző látogatást tet-
tek, amelyen Pomogáts Bélával, az Illyés Közalapítvány elnökével. Varga Kál-
mánnal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökével és Sebestyén József 
műemlékvédő szakemberrel találkoztak. 
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• A szentháromság-kisadorjáni egyházközségben február 19-én tartották meg 
az új lelkész, Pavelka Attila beiktató ünnepségét. A beiktató beszédet dr. Szabó 
Árpád püspök mondta, a beiktatást Nagy László esperes végezte el. 

• A kolozsvári Agnus közösségi rádió február 25-én ünnepelte 2. születés-
napját, ahol egyházunk képviseletében Solymosi Zsolt lelkész, rádiószerkesztő 
jelent meg. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Tanácsa február 26-án tartotta rendes téli 
ülését, amelyen egyházunk részéről dr. Máthé Dénes főgondnok, dr. Rezi Elek 
dékán és Gyerő Dávid előadótanácsos vett részt. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet február 25-26-án tartotta VIII. 
Versmondó és Népdalversenye országos döntőjét Nagyenyeden. A rendezvényt 
egyházi részről Bálint B. Ferenc kolozsvári lelkész, a kolozs-tordai egyházkör 
jegyzője köszöntötte. 

• A Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata március 5-én tartotta ülését 
Budapesten, ahol egyházunk képviseletében dr. Máthé Dénes főgondnok vett 
részt, és mondott köszöntőt. 

• Március 7-8-án Bukarestben a Vallásügyi Államtitkárság megbeszélést 
szervezett a romániai egyházak képviselői számára az új vallásügyi törvény elő-
készítésének céljával. Ugyanott tárgyalták meg az állam által az egyházaknak 
nyújtandó építési-javítása segélyek kiosztására vonatkozó új eljárási rendet is. 
Egyházunk képviseletében Mikó Lőrinc és Gyerő Dávid előadótanácsos vett 
részt a tárgyalásokon. 

• Az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány szervezésében az erdélyi lel-
készek örökségvédelmi képzése II. fejezetére március 7-e és 10-e között került 
sor Kolozsváron, levéltár, könyvtár és műtárgyvédelem tematikában. Unitárius 
részről Varga Sándor, Fülöp Alpár és Lázár Levente lelkészek vettek részt a 
képzésen. 

• A Hollandiai Szabadelvű Keresztény Egyházak Európai Kapcsolatai (Dutch 
Liberal Christian Church Partnership in Europe) szervezet konferenciájára már-
cius 19-én került sor Bossumban, a Remonstráns Egyház szervezésében. A kon-
ferencia vitaindító előadását a házigazdák részéről Eric Cossee egyháztörténész 
tartotta Megkötözött szabadság - a remonstráns egyház évszázadai címmel. A 
másik vitaindító előadást dr. Szabó Árpád erdélyi unitárius püspök, a konferen-
cia vendége tartotta A hagyomány szerepe az átmeneti korokban címmel. 

Személyi változások 
• Nagy Varga Ágnes alkalmazást nyert az Unitárius Óvoda gyermekgondo-

zójának, 2005. január l-jétől. 
• Danka Gyöngyvér alkalmazást nyert székelyudvarhelyi énekvezérnek, 

január l-jétől. 
• Kurta Ákos alkalmazást nyert sepsikőröspataki énekvezérnek, január l-jé-

től. 
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• Márk Attila alkalmazást nyert sepsiszentgyörgyi énekvezérnek, január 
l-jétől. 

• Gagyi Attila alkalmazást nyert fiatfalvi énekvezérnek,január l-jétől. 
• Józsa Emese alkalmazást nyert kökösi énekvezérnek, január l-jétől. 
• Gábor Edit alkalmazást nyert a háromszék-felsőfehéri egyházkör könyve-

lőjénekjanuár l-jétől. 
• Bíró Attila újra alkalmazást nyert nagyajtai harangozónakjanuár l-jétől. 
• Kányádi Kálmán alkalmazást nyert szentiván laborfalvi harangozónak, ja-

nuár l-jétől. 
• Boér Rozália alkalmazást nyert dicsőszentmártoni harangozónak, január 

l-jétől 
• Benczédi Ágnes alkalmazást nyert az egyházi központi hivatal iktató-irat-

tárosánakjanuár l-jétől. 
• Fodor Attila alkalmazást nyert 3 hónapra segéd levéltárosnak, pályázati 

pénzen, március 15-étől. 
• Jenei László Csaba kinevezést nyert a pipe-szásznádasi egyházközség lel-

készének, március l-jétől. 
• Mezei Melinda egyházi központi iktató-irattáros február l-jétől gyermek-

nevelési szabadságra ment. 
• Dezső Margit Hajnalka magyarsárosi énekvezér március l-jétől gyermek-

nevelési szabadságra ment. 
• Demeter Erika erdőszentgyörgy-bözödújfalvi lelkész gyermeknevelési sza-

badsága után március l-jétől folytatja lelkészi munkáját. 

Halottunk 
Özv. Kiss Domokosné sz. Kocsis Rozália, volt kénosi tiszteletes asszony 

életének 75., özvegységének 4. évében f. év január 17-én hosszú és nehéz be-
tegség után elhunyt. Temetésére január 19-én került sor a kénosi unitárius 
templomból a helyi temetőbe. A gyászszertartást Csáki Levente kénos-ló-
kodi lelkész végezte. Az Egyetemes Egyház és az általa alapított Lókodi 
Ökumenikus Öregotthon részéről Gyerő Dávid előadótanácsos, az Unitárius 
Nők Országos Szövetsége részéről Asztalos Klára elnök, a Lókodi Ifjúsági 
Alapítvány részéről Orbán Árpád igazgató mondott búcsúbeszédet. Jelen 
volt dr. Szabó Árpád püspök is. A Jakab Lajos Alapítvány, valamint az el-
hunyt barátai, Gyarmathy György és Catherine búcsúlevelét az alapítvány 
elnöke, Dombi Dezső olvasta fel. Emlékét hálásan megőrizzük. 
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