
Egyházi élet - Hírek 

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

rilis 1-én tartotta II. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron. Előtte való napon a 
tanács munkáját szakmailag segítő állandó bizottságok ülésére került sor: a Püs-
pöki Szék, a Misszió Bizottság, a Valláserkölcsi Nevelési Bizottság és a Pénz-
ügyi Bizottság napirendjén a Tanács által véleményezésre kiadott ügyek szere-
pelnek. 

Egyházköri munka 
• Május vége és június eleje a 2004. esztendő egyházköri munkáját számba 

vevő egyházköri közgyűlések ideje volt. Május 28-án a székelykeresztúri egy-
házkör Kobátfalván rendezte meg közgyűlését, az istentiszteleten a szószéki 
szolgálatot Cserey Katalin firtosmartonosi lelkész végezte. Ugyanaznap volt a 
küküllői egyházkör közgyűlése is Medgyesen, az istentiszteleten Benedek Jakab 
segesvári lelkész prédikált. Június 3-a volt a marosi egyházkör közgyűlésének 
napja, helyszíne pedig Nyárádszentlászló, itt Pálffy Tamás Szabolcs maros-
szentgyörgyi lelkész végezte a szószéki szolgálatot. Végül június 4-én a kolozs-
tordai egyházkör közgyűlésére Tordán került sor, Koppándi-Benczédi Zoltán 
lupényi lelkész szószéki szolgálatával; a székelyudvarhelyi egyházkör közgyű-
lésének Székelymuzsna adott otthont, Kiss Ákos recsenyédi lelkész prédikálá-
sával; a háromszék-felsőfehéri egyházkör közgyűlése Baróton volt, a szószéki 
szolgálatot Lakatos Sándor sepsiszentgyörgyi gyakorló segédlelkész végezte. 

Lelkészképzés 
H A Protestáns Teológiai Intézet unitárius hallgatóinak tanévzáró istentiszte-

lete június 26-án volt a kolozsvári belvárosi templomban, amelyen a szószéki 
szolgálatot Szabó Árpád püspök végezte, majd Rezi Elek dékán ismertette a 
végzős hallgatókat, valamint a tanév során elért tanulmányi és közösség-építő 
eredményeket. Az évzáró keretében megtörtént a tizenegy végzős hallgató át-
adása és egyházi szolgálatra való átvétele. Gyakorló segédlelkészi kinevezésü-
ket a Püspöki Hivatal szeptember 1-től eszközli. 

h Az Egyházi Képviselő Tanács június végén megbízást adott az unitárius 
teológiai hallgatóknak a nyári gyakorlat elvégzésére. 2005 nyarán 14 egyházköz-
ség: Magyarszovát, Kolozs, Kolozsvár I, Petrozsény, észak-nyugat-erdélyi szór-
vány-egyházközség, Jobbágyfalva, Firtos vára Íja, Csíkszereda, Gyepes, Homo-
ródalmás, Székelyudvarhely I, Homoródszentpéter, Szentivánlaborfalva, Sep-
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siszentgyörgy, valamint az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet részesül a 
nyári gyakorlat szolgálataiból. 

• A Protestáns Teológiai Intézet V. évet végzett unitárius hallgatóinak szak-
vizsgája június 20-24. között volt. A vizsga a szakdolgozatok kiértékelésével és 
megvédésével kezdődött, a zárthelyi prédikáció-írással folytatódott, és a szóbeli 
vizsgákkal ért véget ószövetségi teológiából és exegézisből, újszövetségi teológiá-
ból és exegézisből, egyetemes egyháztörténetből, hittanból és etikából. A szak-
vizsgán mind a tizenegy hallgató: Barabás Zsolt, Buzogány István, Gál Zoltán, 
Ilkei Ildikó, Kardos József, Nagy Adél, Nagy Endre, Pál János, Solymosi Alpár, 
Szabó Előd és Tőkés Lóránd sikeresen teljesített, és megszerezte a gyakorló se-
gédlelkészi szolgálatra feljogosító oklevelet. 

• Ezzel párhuzamosan, június 20-21-én zajlott a kétéves gyakorló segéd-
lelkészi szolgálata végére ért Bodor Rozália Piroska (Tordatúr), Jakabházi Erika 
(Kide-Beszterce) és Lakatos Adél Csilla (Miskolc) lelkészképesítő vizsgája. A 
lelkészképesítő vizsga része a házidolgozatok kiértékelése, zárthelyi bibliama-
gyarázat írása, valamint szóbeli vizsga egyházi szónoklattanbók egyházszertar-
tástanból, lelkipásztori gondozásból, katekétikából, unitárius egyháztörténetből, 
egyházi alaptörvényből és egyházi énekből. A vizsgán mindhárom jelölt unitá-
rius lelkészi oklevelet szerzett. 

Lelkész-továbbképzés 
• A lelkészeink továbbképzését szolgáló negyedévi lelkészi értekezletek idéni 

II. sorozatát május elején tartottuk meg, összevont formában. 2-án a kolozs-tordai 
és a marosi egyházkör lelkészeinek Tordán, 3-án a küküllői és a székelykeresztúri 
egyházkör lelkészeinek Segesváron, 4-én pedig a székelyudvarhelyi és a három-
szék-felsőfehéri egyházkör lelkészeinek Vargyason. Az első előadást az észak-
amerikai Testvéregyházközségi Tanács által működtetett Gazdasági Tudatosság 
és Méltányosság munkacsoport tagjai tartották, akik beszámoltak az erdélyi és 
észak-amerikai unitárius egyházközségek testvérkapcsolatainak pénzügyi és gaz-
dasági vonatkozásait felmérő kétéves munka eredményeiről.. Az egyik kézzelfog-
ható eredmény egy testvéregyházközségi útmutató kézikönyv lett, amelynek ter-
vezetét a lelkészek kiscsoportos formában értékelték ki. A következő téma egy 
olyan közösségfejlesztési modell felvázolása volt, amely a világon számos fejlődő 
közösség esetében jó eredményeket hozott, s amelyet tavaly kísérleti jelleggel az 
árkosi unitárius egyházközségben is beindítottak a modell szakemberei; erdélyi 
terjesztését az árkosi kísérlet eredményeinek ismeretében kezdik majd el. Az érte-
kezletek belső egyházi kérdések megtárgyalása után értek veget. 

Enekvezér-képzés 
• Az Enekvezér-képesítő Bizottság június 30-án vizsgaülést tartott Kolozs-

váron, amelyen három, a marosvásárhelyi Református Kántor-tanítóképző Inté-
zetben frissen kántortanítói oklevelet szerzett unitárius hallgató énekvezéri ké-

204 



pesítést nyert: Cseh László Szentgericéről, Köntés Annamária Székelykeresztúr-
ról és Székely Szabolcs Városfal várói. 

Rendezvények, egyházképviselet 
ss A nagy-britanniai Unitárius és Szabadelvű Egyház április 6-10. között 

szervezte meg ezévi rendes közgyűlését Chesterben. Egyházunk üdvözletét 
Czire Szabolcs teológiai tanár tolmácsolta az angol hittestvéreknek, aki egy fél-
évet ösztöndíjasként töltött az oxfordi és a manchesteri unitárius teológiai inté-
zetekben. 

H A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium április 8-10. között szer-
vezte meg az V. Atlantisz harangoz versmondó vetélkedőt. 

a Április 15-én Kolozsváron az Agapé étteremben ünnepséget szerveztük 
dr. Szabó Árpád püspök 70. születésnapja alkalmából, amelyen 100 meghívott 
vett részt az EKT tagjai köréből, a lelkészi karból, egyházi és politikai vezetők, 
közéleti személyek köréből. A részvételben akadályozott meghívottak közül 
írásbeli köszöntőt küldtek: Pap Géza püspök, Juhász Tamás rektor, Markó Béla 
RMDSZ elnök, Jakubinyi György érsek, Tempfli József püspök, Egyed Judit 
NKÖM főtanácsos, Tamás József segédpüspök, Csete Árpád lelkész, Péntek Já-
nos egyetemi tanár és Mihail Hárdáu Kolozs megyei prefektus. 

h Április 18-25. között 15 fős küldöttségünk vett részt a hollandiai Re-
monstráns Egyház által szervezett közös teológiai konferencián: Szabó Árpád, 
Máthé Dénes, Rezi Elek, Kovács Sándor, Czire Szabolcs, Máthé Sándor, Ko-
vács István, Mezei Csaba, Sándor Szilárd, Pap Mária, Székely Kinga, Molnár B. 
Lehel, Ferenczi Enikő, Kecskés Csaba, Gyerő Dávid. A teológiai párbeszéd 
folytatása jövő tavasszal erdélyi helyszínen történik. 

m A Lókodi Ökumenikus Öregotthont működtető Jakab Lajos Alapítvány 
kuratóriuma április 21-én ülésezett. A folyó ügyek számbavétele és az általános 
működési kérdések mellett a kuratórium az öregotthon épülete bővítésének ügyé-
ben hozott határozatokat. A bővítés iránti szükséglet az öregotthon iránti nagy 
érdeklődés miatt mar évek óta napirenden levő kérdés. Ez évben valóság-alapot 
az adott a tervezés elkezdésének, hogy egy németországi alapítvány svájci 
közreműködéssel jelentős anyagi segítséget ítélt meg a második épület építésére. 
A tervek szerint idén az épület felépítése, jövőben a befejezés és a berendezés 
biztosítása a cél. 

a Április 28-án a Varadinum ünnepségsorozat keretében Nagyváradon Uni-
tárius Napot tartottak, amelynek keretében a szószéki szolgálatot dr. Szabó Ár-
pád püspök végezte. 

n Április 29-én egyházunk Testvéregyházközségi Tanácsa együttes ülést 
tartott az amerikai Partner Church Council vezetőivel. Az erdélyi és észak-ame-
rikai unitárius és unitárius univerzalista egyházközségek közötti testvérkapcso-
latok segítésére hivatott testületek megbeszélésének törzsét az utaztatási prog-
ram továbbfejlesztésének kérdései, a testvérkapcsolatok anyagi vonatkozásainak 
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felmérésére létrehívott Gazdasági Igazságosság és Méltányosság kutatás ered-
ményei, valamint az erdélyi vidékfejlesztés módozatai alkották. 

• Április 30-án az Apáczai Közalapítvány küldöttsége tett látogatást Egyhá-
zunk központi hivatalában: Szabó Tibor kuratóriumi tag és Csete Örs irodaigaz-
gató. A látogatás célja azon befejezés előtt álló építkezés helyszínének megte-
kintése volt, amelyet a közalapítvány az elmúlt években jelentős összegekkel 
támogatott: az Unitárius Kollégium épületének tetőterében kialakítandó diákott-
hon. A közalapítvány és más források idei adományaitól függően az építkezés 
hátramaradt részét a nyár folyamán be lehet fejezni, és az ősszel a diákotthont 
teljes egészében át lehet adni a középiskolások és egyetemi hallgatók haszná-
latára. 

• Május 7-én Bálványosfürdőn az Evangélikus Lutheránus Egyház szerve-
zésében találkozóra került sor az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei 
és az RMDSZ csúcsvezetősége között. Egyházunkat a találkozón dr. Szabó Ár-
pád püspök képviselte. 

• A bözödi egyházközség május 8-án tartotta lelkésze, Fazakas Lajos Le-
vente beiktató ünnepélyét. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta, 
a beiktatást Nagy László esperes végezte el. 

• Május 9-11. között a Harvest Hope Alapítvány Egyházunk és a Sapientia 
Tudományegyetem támogatásával konferenciát szervezett Illyefalván Fenntart-
ható vidékfejlesztés - hagyományos gazdálkodás az EU csatlakozás küszöbén 
címmel. A fő szervező Kolumbán Gábor főgondnok volt, a védnök pedig Szabó 
Árpád püspök. 

• Május 13-án a Szabédi Napok megnyitóján Egyházunk dísztermében 
dr. Szabó Árpád püspök is köszöntő beszédet mondott. 

• Május 15-én, pünkösd 1. napján a homoródszentpéteri egyházközség 
papilak-avató ünnepélyt tartott. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök 
végezte, az úrvacsorai beszédet Máthé Sándor brassói lelkész mondta. 

• A Magyarországi Unitárius Egyház május 22-én tartotta új főtisztségviselői: 
Rázmány Csaba püspök, Elekes Botond főgondnok, Balázsi László főjegyző és 
Pálffy László helyettes főgondnok beiktatását. 

• Május 24-én a Protestáns Teológiai Intézet Tanácsa rendkívüli ülést tar-
tott, egyházunk részéről dr. Máthé Dénes főgondnok, dr. Rezi Elek dékán, Ko-
vács Sándor teológiai lektor és Gyerő Dávid előadótanácsos részvételével. 
Tárgysorozaton fegyelmi ügyben benyújtott fellebbezés és az intézeti alkalma-
zottak munkakörének átminősítése szerepelt. 

• Május 25-én Illyefalván szervezték meg a III. Akadémita Konferenciát, 
amelyen 20 külföldön továbbtanult lelkész vett részt. 

• Május 26-27-én az erdélyi magyar történelmi egyházak közös szervezé-
sében a kommunizmus idején elkobzott egyházi vagyon visszaadásának ügyé-
ben konferenciát tartottak Nagyváradon, a Királyhágóméiléki Református Egy-
házkerület székházában. Az Erdélyi Unitárius Egyház képviseletében Mikó 
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Lőrinc előadótanácsos ismertette az unitárius vonatkozású adatokat, amelyek 
szerint a 86 elkobzott ingatlanból 24 került vissza egyházi tulajdonba. A konfe-
rencia nyilatkozatot adott ki a visszaadási folyamat törvénykezési és politikai 
megkönnyítésére való felhívással. 

H Május 28-án a marosszentgyörgyi egyházközség fennállásának 10. évfor-
dulóját ünnepelte, ugyanaznap tartották Pálffy Tamás Szabolcs lelkész beiktató-
ját és a torony felszentelésének ünnepélyét is. A lelkészbeiktatást Nagy László 
esperes végezte el. 

• Május 29-én Bölönben ünnepélyes keretek között felavatták Erzsébetvá-
ros testvértelepülés adományát, Erzsébet királyné szobrát. Az ünnepélyen a szó-
széki szolgálatot Pap Mária esperes végezte. 

a Május 31-én a Művelődési és Vallásügyi Minisztériumban három hónapi 
intenzív előkészítés után a romániai elismert felekezetek aláírták a közreműkö-
désükkel elkészített új vallásügyi törvénytervezetet. Egyházunk részéről Mikó 
Lőrinc és Gyerő Dávid előadótanácsos volt jelen. 

s Június 3-án Nagyenyed adott helyszínt a Szórványtengelyek 3 szórványta-
lálkozónak, amelyet a nagyenyedi RMDSZ és a Kolozsvári Televízió magyar 
szerkesztősége szervezett. A rendezvényt Egyházunk is támogatta. 

a Június 7-9. között az ULOSZ lelkészi munkaértekezletet szervezett Sepsi-
szentgyörgyön. 

a Június 11-én volt a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban a 
ballagás. 

• Június 16-án volt a székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban a ballagás. 
• Június 17-én Gulyás Kálmán államtitkár, a NKÖM Egyházi Kapcsolatok 

Államtitkársága vezetője Kolozsváron találkozott a történelmi magyar egyházak 
itt székelő püspökeivel, akiket a magyar állami támogatások idei alakulásáról 
tájékoztatott. 

Személyi változások 
• Kovács Júlia alkalmazást nyert a kolozs-tordai egyházkör könyvelőjének, 

április 1-től. 
• Dénes Ilonát alkalmaztuk a magyarsárosi egyházközség harangozó)ának, 

május 1-től. 
• Demeter Sándor Loránd kinevezést nyert a székelyderzsi egyházközség 

rendes lelkészének, május 1-től. 
® Pálffy Tamás Szabolcs kinevezést nyert a marosszentgyörgyi egyházköz-

ség rendes lelkészének,június 1-től. 
^ Az olthévízi, kövendi, dicsőszentmártoni, korondi, brassói, nagyajtai 

egyházközségek felterjesztésére világi alkalmazottaik munkakönyvébe új, a 
keblitanács által megállapított javadalmazást vezettünk be, június 1-től kezdő-
dően. 
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Halottaink 

Kibédi Pálné sz. Nagy Ibolya, volt gagyi tiszteletes asszony és énekvezér 
életének 59. évében f. év április 26-án nehéz betegség után elhunyt. Temetésére 
április 28-án került sor a gagyi temetőben, a szertartást Cseh Dénes helyi lelkész 
végezte. Az egyetemes egyház és a székelykeresztúri unitárius egyházkör nevé-
ben Szombatfalvi József esperes mondott búcsúbeszédet. 

Adorjáni Károlyné sz. Incze Juliánná tiszteletes asszony életének 84. évé-
ben, 59 évi házasélet után, nehéz betegség következtében f. év június 2-án Dicső-
szentmártonban elhunyt. Férjével együtt a magyarzsákodi, pipei és szőkefalvi egy-
házközségek hűséges lelki vezetője volt, emellett tanítónőként dolgozott, 1986-os 
nyugdíjazásukig. Temetésére június 5-én került sor a dicsőszentmártoni unitárius 
temetőben, a temetési szolgálatot Nagy Endre helyi lelkész-esperes végezte. A 
pipei egyházközség részéről Jenei Csaba lelkész, a szőkefalvi egyházközség részé-
ről Nagy László volt lelkész, a marosi egyházkör esperese búcsúztatta. 

Botha Dénes ny. lelkész életének 85. évében f. év június 22-én Székely udvar-
helyen elhunyt. Temetése f. év június 25-én volt a székelyudvarhelyi 2. számú 
Unitárius Egyházközség templomából, a gyász-istentiszteleti szolgálatot Rüsz 
Domokos lelkész végezte. Egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök búcsúzott 
a 48 évi szolgálatot hűséggel végzett lelkésztől. A temetőben dr. Szász Dénes a 
kortársak nevében saját versével, Bartha Alpár fiatfalvi lelkész az egyházközség 
és az egész falu nevében búcsúztatta. 

Emléküket hálásan megőrizzük. 
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