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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
H Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács 

2005. évi II. évnegyedi rendes ülését július 8-án tartotta Kolozsváron. 
tus A Főtanács 2005. évi rendes ülésére július 28-29-én került sor Kolozs-

váron. A főtanácsi istentiszteleten Rüsz Domokos, a székelyudvarhelyi II. szá-
mú egyházközség lelkésze prédikált, az énekvezéri teendőket Kiss Erika kolozs-
vár-belvárosi énekvezér látta el. A záró ebéd pohárköszöntőjét a Berde-serleggel 
László János, a Székelyudvarhelyi Egyházkör felügyelő gondnoka mondta. 

a Szeptember 30-án volt az Egyházi Képviselő Tanács III. évnegyedi ren-
des ülése Kolozsváron. A tanács között tájékoztatót hallgatott meg a Székelyföl-
det sújtó árvíz áldozatainak megsegítésére szervezett segélymunkálatról, képet 
kapott a kolozsvári Unitárius Óvoda fejlesztéséről, és számba vette a gazdasági 
tevékenységben megmutatkozó sürgős tennivalókat. 

Lelkészképzés 
• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara szeptember 26-án nyitotta 

meg kapuit az új tanévre érkezők előtt. A 2005-2006-os tanévben a karnak az öt 
évfolyamon összesen huszonnégy hallgatója van, tizennégy fiú és tíz leány. Az I. 
évfolyamra a szeptember elején tartott felvételi vizsga eredményeként az alábbi 
öt hallgató iratkozhatott be: Fülöp Júlia (Alsófelsőszentmihály), Bodor Emese 
(Kolozsvár), Csécs Márton (Szabéd), Tövisi Tamás (Szováta) és Márkos Hunor 
(Kükül iődombó). 

m A Protestáns Teológiai Intézetben a II. évfolyamot elvégzett hallgatók-
nak kiírt minősítő alapvizsgát ugyancsak szeptemberben tartották. Az alapvizsga 
eredményeként a következő unitárius hallgatók nyertek jogot a III. évfolyamra 
való beiratkozáshoz: Andorkó Attila, Lőrinczi Botond, Tóth Zsuzsánna. 

• Szeptember 1-től mind a tizenegy frissen végzett gyakorló segédlelkész 
elfoglalta első szolgálati helyét az Egyházban, a Püspöki Hivataltól érkezett ki-
rendelés értelmében. így Barabás Zsolt Ravában, Buzogány István Marosvásár-
helyen, Gál Zoltán Gyepesen, Ilkei Ildikó vallástanárként Székelykeresztúron, 
Kardos József Ilomoródkeményfalván, Nágy Adél vallástanárként Marosvásár-
helyen, Nagy Endre Gyergyószentmiklóson, Pá! János Székelykeresztúron, Soly-
mosi Alpár Firtosváralján, Szabó Előd Székelyudvarhelyen, Tőkés Lóránt pedig 
Haranglábon kezdte meg lelkészi szolgálatát. 
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Lelkésztovábbképzés 
• A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október elején szervezték meg 

egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 3-án Torockón a Kolozs-Tordai Egyház-
kör, 4-én Siménfalván a Székelykeresztúri Egyházkör, 5-én Bölönben a Hárorrt-
szék-Felsőfehéri Egyházkör, 6-án Homoródszentmártonban a Székelyudvarhelyi 
Egyházkör, 11-én Szabédon a Marosi Egyházkör és 12-én Ádámoson a Küküllői 
Egyházkör lelkészei számára. Az értekezletek előadását Kecskés Csaba maros-
vásárhelyi lelkész tartotta Unitárius belmisszió fokozása a családlátogatás által, 
különös tekintettel a vegyes házasságokra címmel. 

Rendezvények, egyházképviselet 
m A Magyar Köztársaság leköszönő elnöke, Mádl Ferenc július 5-én utol-

só találkozásra hívta elnöki hivatalába az anyaországi és határon túli történelmi 
egyházak püspökeit, köztük Szabó Árpád erdélyi unitárius püspököt is. A baráti 
hangulatú együttléten a köztársasági elnök kiemelte öt éves elnöki megbízatása 
idejéről a jelentősebb egyházi megvalósításokat is. 

• Az alsóboldogfalvi egyházközség július 10-én ünnepelte a westporti (Con-
necticut állam, Amerikai Egyesült Államok) unitárius egyházközséggel való test-
vérkapcsolatát. Az eseményen jelen volt az amerikaiak népes küldöttsége is. Az 
istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök prédikált, a testvérkapcsolatot megörökí-
tő kopjafát Szombatfalvi József esperes avatta fel. 

• Siménfalván július 16-17-én első ízben tartottak falutalálkozót és faluna-
pokat. Az istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök végezte a szószéki szolgálatot, 
majd az ifjúsági egylet tagjai mutatták be műsorukat. 

• Az Európai Szabadelvű Protestáns Hálózat július 20-án egynapos kon-
ferenciát tartott Kolozsváron, egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök és 
Ferenczi Enikő kórházlelkész tartott előadást. 

• A Vallásszabadság Nemzetközi Társulata (IARF) július 21-24. között eu-
rópai konferenciát szervezett Kolozsváron Vallási türelem a sokszínű társadalom-
ban: elismerni a felebarátot címmel, 60 résztvevővel. 

• Július 28-29-én papnétalálkozóval egybekötött lelkészi konferencia volt 
Kolozsváron, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége szervezésében. 

• Augusztus 6-án az Egyházi Képviselő Tanács, a Székelykeresztúri Egy-
házközség'társszervezésében, emlékkonferenciát tartott dr. Gellérd Imre tisztele-
tére Székelykeresztúron. 

• Az újszékelyi egyházközség augusztus 7-én avatta újra a közelmúltban 
teljesen restaurált orgonáját. Az istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök prédi-
kált, részt vett Szombatfalvi József esperes is. Az ünnepélyen jelen voltak az 
egyházközség több szükségletéhez jelentősen hozzájáruló newburyporti (Massa-
chussetts állam, Amerikai Egyesült Államok) testvéregyházközség képviselői is. 
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• Augusztus 13-án volt a Szejkefürdői Unitárius Találkozó. Előtte való na-
pon Székelyudvarhely adott otthont az unitárius vállalkozók idéni találkozójá-
nak, amelyen kb. 30 érintett vett részt. 

• A Homoródkeményfalvi Egyházközségben augusztus 14-én falutalálkozó 
volt. Az istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök prédikált. 

• A dévai leányegyházközséget augusztusban küldöttség látogatta meg test-
véregyházközségéből, a Wisconsin állambeli Fox Valley-ből. Ok újabb rendkí-
vüli áldozatról tettek tanúbizonyságot: segítséget hoztak az épület átalakításának 
költségeihez is. Az if]. Péterffy Miklós szaktervező tervei szerint haladó átalakí-
tás először az istentiszteleti hely kialakítását tűzte ki célul. 

• Az ODFIE augusztus 18-21. között Kobátfalván szervezte meg a XXIX. 
Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A megnyitón dr. Szabó Árpád püspök is 
részt vett és beszédet mondott. 

m A Csehétfalvi Egyházközség augusztus 21-én kopjafa-avatással egybekö-
tött falutalálkozót tartott. Az egyházi beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta, 
részt vett Szombatfalvi József esperes is. 

m Augusztus 27-én volt az erdélyi és magyarországi unitáriusok találko-
zója Pestszentlőrincen. Az istentiszteleten az egyházi beszédet dr. Szabó Árpád 
püspök mondta, Kolumbán Gábor főgondnok pedig előadást tartott. Jelen volt 
dr. Máthé Dénes főgondnok és Rezi Elek főjegyző is. 

• Szeptember 2-án az Egyházi Képviselő Tanács lelkészi közmunkát szer-
vezett a Nyikó mente árvíz sújtotta falvaiban, ahol 50-egynéhány lelkész és egy-
házi tisztségviselő jelent meg. Este 7 órától istentisztelet volt, Siménfalván dr. 
Szabó Árpád püspök, Kadácsban dr. Rezi Elek főjegyző, Kobátfalván pedig Far-
kas Dénes esperes prédikált. 

• Szeptember 3-án volt az Unitárius Nők Országos Szövetségének konfe-
renciája Küküllődombón. 

• A Gustav Adolf Werk európai protestáns segélyszervezet romániai fiókja 
nemzetközi konferenciát szervezett Félixfürdőn, szeptember 5-7. között. A romá-
niai segélyező munkát irányító evangélikus és református egyházi vezetők meg-
hívására a konferencia megnyitóján dr. Szabó Árpád püspök is részt vett Gyerő 
Dávid előadótanácsos kíséretében, ismertetőt tartván egyházunk múltjáról és sa-
játosságairól. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács szeptember 8-án Kolozsváron tartotta meg 
Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István Az Erdélyi Unitárius Egyház tör-
ténete I. című munkájának bemutatóját. A könyv az Erdélyi Unitárius Egyház 
Gyűjtőlevéltára és Nagykönyvtára kiadványainak sorozatában jelent meg, saj-
tó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor és Molnár B. Lehel, a kiadási 
munkát dr. Balázs Mihály irányította. 

• A VII. Civil Fórumot szeptember 9-10-én szervezte meg Kolozsváron az 
Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány. Unitárius hozzájárulásként az 
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egyházi szekcióban Mikó Lőrinc előadótanácsos, az építészeti szekcióban Pas-
kucz Viola építészmérnök, a szociális szekcióban Asztalos Klára, az UNOSZ el-
nöke, az iíjúsági szekcióban pedig Sándor Krisztina, az ODFIE főtitkára tartott 
előadást. 

• A Vallásügyi Államtitkárság szeptember 12-13. között nemzetközi kon-
ferenciát szervezett Bukarestben „A vallásszabadság romániai és európai értel-
mezésben" címmel. A konferencián dr. Szabó Árpád püspök is előadást tartott 
az egyház és állam viszonyának unitárius értelmezéséről, a rendezvényen Mikó 
Lőrinc és Gyerő Dávid előadótanácsos is részt vett. 

• Elkészült a kolozsvári Unitárius Diákotthon utolsó része is: az egyetemi 
hallgató fiúknak otthont adó szárny egyházi átvételére szeptember 15-én került 
sor. Az új tanévben huszonegynéhány, Kolozsvár felsőoktatási intézményeiben 
tanuló unitárius fiatal költözhet be az újonnan kialakított helyiségekbe. 

• A Magyarországi Evangélikus Egyház „Emlékezés - híd a jövő felé" cím-
mel SOÁ (holokauszt) emlékkonferenciát szervezett Budapesten, ahol Jakabffy 
Tamás médiareferens is részt vett. 

• Az Ürmösi Egyházközség szeptember 24-25-én falutalálkozót szerve-
zett, a keretében tartott tudományos ülésszakon Kovács Sándor teológiai tanár 
is előadást tartott az egyházközség történetéről. Az őszi hálaadási istentiszteleten 
dr. Szabó Árpád püspök prédikált. 

Személyi változások 
• Bartha Erika alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda óvónőjének, 

szeptember 1-től. 
• Gudor Boróka alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda óvónőjé-

nek, szeptember 1-től. 
• Németh Rita alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda gyermek-

gondozójának, szeptember 1-től. 
• Szabó Melinda alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda gyermek-

gondozójának, szeptember 1-től. 
• Nagy Varga Ágnes alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda taka-

rítójának, szeptember 1-től. 
• Székely Szabolcs alkalmazást nyert a Brassói Egyházközség énekvezéré-

nek, szeptember 1-től. 
• Mátyás Zoltán alkalmazást nyert a háznagyi és bentlakási igazgatói állás-

ba, augusztus 15-től. 
• Varga Ildikó Katalint alkalmaztuk az Elemi Iskola új tanítónői állásába, 

szeptember 1-től. 
• Katona Dénes székelymuzsnai beszolgáló lelkész áthelyezést nyert szé-

kelyudvarhelyi kórházlelkésznek, az ottani kórház alkalmazásában, szeptember • 
1-től. 
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• Újvárosi Katalin gyakorló segédlelkész áthelyezést nyert a székelymuzs-
nai egyházközség lelkészi állásába, szeptember 1-től. 

• Jakabházi Erika kide-besztercei gyakorló segédlelkész áthelyezést nyert a 
János Zsigmond Unitárius Kollégium valiástanári állásába, szeptember 1-től. 

m Imre Zsuzsanna brassói énekvezér munkaviszonya lemondás miatt július 
31-től megszűnt. 

• Finta Krisztina óvodai gyermekgondozó augusztus 31-től lemondott ál-
lásáról. 

m A Brassói, Székelykeresztúri, Magyarszováti, Segesvári, Fiatfalvi, Sinfal-
vi és Alsófelsőszentmihályi Egyházközségek felterjesztésére világi alkalmazot-
taik munkakönyvébe új, a keblitanács által megállapított javadalmazást vezet-
tünk be, július 1-től kezdődően. 

Halottaink 
Ozv. Kiss Zoltán né szül. Fekete Irma tiszteletes asszony, néhai Kiss Zol-

tán kövendi leikész özvegye, életének 91, évében f. év augusztus 25-én Tor-
dán elhunyt. Temetése f. év augusztus 27-én volt a tordai családi háztól a 
kövendi temetőben, a búcsúztatást Kiss László tordai lelkész, a gyászszertar-
tást Székely Miklós kövendi lelkész végezte. Emlékét hálásan megőrizzük. 

Nyiredy Szabolcs vegyészmérnök, a magyarországi Dávid Ferenc Egy-
let elnöke 84. évében augusztus 23-án Budapesten elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása szeptember 1-én volt a Farkasrét i temetőben. 

Dr. Donald Szánthó Harrington észak-amerikai unitárius univerzalista 
lelkész f. év szeptember 16-án 91 éves korában Sepsiszentgyörgyön e lhunyt 
Lelkészi szolgálata 65 évi munkára tekint vissza, ennek nagy részét a New 
York-i Community Church lelkészeként töltötte. Élete utolsó évtizedét Er-
délyben élte meg. Temetése a sepsiszentgyörgyi református temetőben volt 
szeptember 18-án, a szertartást Szász Ferenc brassói lelkész végezte, a sírnál 
Bencző Dénes ny. lelkész szolgált. Egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püs-
pök búcsúzott tőle, a sepsiszentgyörgyi egyházközség részéről Kató Sámuel 
gondnok, a lelkészkollegák nevében Fekete Levente nagyajtai lelkész mon-
dott búcsúbeszédet. 








