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Egyházi élet - Hírek 

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

november 18-án. Tárgysorozatán többnyire operatív jellegű ügyek feletti határo-
zathozatal szerepelt: a kórházlelkészi státus alapelvei, a Zsinat ülésének előkészí-
tése, beszámoló az ICUU barcelonai közgyűléséről, jelentés az egyházi központi 
hivatal pénzügyi ellenőrzéséről, és mások. 

Lelkészképzés 
• Unitárius teológiai hallgatóink karácsony ünnepén legációs szolgálatokat 

végeztek. Az őket fogadó híveket, egyházközségeket és lelkészi családokat illes-
se köszönet az együttlétért. 

h A Protestáns Teológiai Intézetben az év végére több évnyi változatlanság 
után a teológiai tanárok számára új, átfogó, tevékenységük több területére kiter-
jedőjavadalmazási rendszer készült el. A jövő egyik nagy kihívása továbbra is az 
állam hathatósabb hozzájárulásának megszerzése marad a tanárok fizetéséhez és 
általában a Teológiai Intézet működéséhez. 

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 Három-
szék-Felsőfehéri Egyházkör, 6-án Homoródszentmártonban a Székelyudvarhelyi 
Egyházkör, 11-én Szabédon a Marosi Egyházkör és 12-én Adámoson 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. 

• A IV. évnegyedi lelkészi értekezleteket november elején szervezték meg 
egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 2-án Szovátán a Marosi Egyházkör, 3-án 
Magyarsároson a Küküllői Egyházkör, 7-én Kolozsvár-Íriszen a Kolozs-Tordai 
Egyházkör, 8-án Székelykeresztúron a Székelykeresztúri Egyházkör, 9-én Sepsi-
szentgyörgyön a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör, 10-én Székelyudvarhelyen 
a Székelyudvarhelyi Egyházkör lelkészei számára. Az értekezletek előadását Tö-
rök István olthévízi lelkész tartotta A vidéki értelmiségi lét kihívásai címmel. 
Ugyanakkor helyet kapott a 11. és III. osztályos vallástankönyv bemutatása is, a 
szerzők: Bartha Márta és Pál Tünde tanítónők jelenlétében. 
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Énekvezér-képzés 
• Az Enekvezér-képesítő Bizottságnál a 2005. év őszén senki sem jelentke-

zett az énekvezér-képesítő vizsga letételére. 

Rendezvények, egyházképviselet 
m A Homoródszentmártoni Egyházközség október 2-án tartotta ifjú lelkésze, 

ifj. Szombatfalvi József beiktató ünnepélyét. A beiktató beszédet dr. Szabó Árpád 
püspök mondta, a beiktatást Kedei Mózes esperes végezte el. 

• Az Olthévízi Egyházközség új harangjának felszentelési ünnepélyére ok-
tóber 9-én került sor. Az ünnepélyen a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püs-
pök végezte. 

• Október 13-14-én volt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tá-
mogatásával 2005-ben kivitelezett műemlék-felújítások egyházi számbavéte-
le: Nagyajtán a templomerőd bástyája, Nyárádszentlászlón a szószékkorona 
és úrasztala, Magyarszentbenedeken a kazettás mennyezet és a templombelső, 
Kolozsváron pedig Brassai Sámuel síremléke újult meg. A számbavételen egy-
házunk vendége volt Egyed Judit NKÖM főtanácsos, valamint Káldi Gyula és 
Sebestyén József, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakemberei. 

• Október 16-17-én a Magyar Televízió forgatócsoportja művészfilmet for-
gatott a Házsongárdi temetőben, halottak napja tematikával. A szervezési segít-
séget a forgatáshoz egyházi központi hivatalunk nyújtotta, beleértve a városháza 
részéről szükséges engedély beszerzését is. 

• Október 16-a és 19-e között a romániai kisebbségi egyházak egyes elöl-
járói, köztük dr. Szabó Árpád unitárius püspök, munkalátogatást tettek Brüsszel-
ben, ahol az Európai Bizottság és az Európai Parlament tisztségviselőivel foly-
tattak megbeszélést. 

• Október 17-e és 20-a között az illyefalvi Keresztény Ifjúsági Központban 
Florus Kruyne és Sietse Visser holland remonstráns lelkészek újabb lelkigondo-
zói továbbképzőt szerveztek lelkészeink számára. E sorozatban második képzé-
sen Máthé Sándor, Szeredai Noémi, Vida Rozália, Kecskés Csaba, Simó Sándor, 
Pap Gy. László és Fülöp Alpár vett részt. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet október 2 l -e és 23-a között 
György falván újabb találkozót szervezett unitárius egyetemi hallgatóknak. A ren-
dezvény nyitó előadását dr. Szabó Árpád püspök tartotta az egyháznak az egye-
temi ifjúság iránti elvárásairól. 

• Október 22-én került sor a Magyarsárosi Unitárius Egyházközség szerve-
zésében az Unitárius Kórustalálkozó III. kiírására. A következő énekkarok vettek 
részt a seregszemlén: Magyarsárosi Unitárius Egyházközség Vegyeskórusa, Sep-
siszentgyörgyi Kriza János Unitárius Vegyeskar, Nagyenyedi Református Kórus, 
Dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület Vegyeskórusa, Maros-
vásárhelyi Unitárius Egyházközség Kórusa, Székely udvarhely II. Unitárius Egy-
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házközség Kórusa, Nagyajtai Gazdag Miklós Polgári Daloskör, Olthévízi Vegyes 
Dalárda, Parajdi Református Egyházközség Kórusa, Székelykeresztúri Unitárius 
Gimnázium Kórusa, Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Kórusa, 
Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség Kórusa, Bethlenszentmiklósi Unitári-
us Egyházközség Kórusa, Szabédi Unitárius Egyházközség Kórusa, Jobbágyfal-
vi Unitárius Egyházközség Kórusa, Küküllődombói Kisgyörgy József Unitárius 
Dalkör. 

• Október 26-án dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos 
találkoztak a Csokfalvi Egyházközség lelkészével és világi vezetőivel a zsinati 
ülés előkészítésére. Utána a szovátai templomot nézték meg az egyházközség 
gondnokainak jelenlétében. 

• Október 29-én az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei találko-
zón vettek részt Kolozsváron az RMDSZ több tisztségviselőjével, köztük Markó 
Béla szövetségi elnökkel is. 

• Lőrinczi Károly unitárius lelkész 47 évi egyházi szolgálat után f. év no-
vember 1-től nyugdíjba ment. Lelkészi pályáját a Kadácsi Egyházközségben 
kezdte meg 1959 és 1972 között, majd az Aranyosrákosi Egyházközségben voit 
nyugdíjazásáig. Evekig egyházunk Valláserkölcsi Nevelési Bizottságának elnöke 
volt, s a Kolozs-Tordai Egyházkör közügyigazgatója. Kibúcsúzó ünnepélyére f. 
év október 30-án került sor Aranyosrákoson, amelyen a kibúcsúzó lelkész szó-
széki szolgálata után dr. Szabó Árpád püspök méltatta egyházi tevékenységét és 
érdemeit. Farkas Dénes esperes az egyházkör, Nagy Ödön várfalvi lelkész a lel-
késztársak jókívánságait tolmácsolta. Köszöntőt mondott még az egyházközség 
gondnoka, valamint a nőszövetség és az ifjúsági egylet képviselője is. Az ünne-
pély szeretetvendégséggel zárult. 

• Az Unitáriusok és Univerzálisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) a spa-
nyolországi Barcelonában ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az esemény 
ugyanakkor a szervezet kétévenként sorra kerülő közgyűlésének is helyet adott. 
Egyházunkat a közgyűlésen dr. Szabó Árpád püspök és dr. Máthé Dénes főgond-
nok képviselte, valamint Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész, a Végrehajtó 
Bizottság tagja; megfigyelői minőségben jelen volt Gyerő Dávid előadótanácsos 
és Máthé Sándor brassói lelkész is. 

• Az ODFIE november 4-én Kolozsváron szervezte meg egyház- és nem-
zettörténeti vetélkedőjének országos döntőjét, másnap, 5-én pedig a dévai zarán-
doklatot a dévai várban. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Tanácsa november 5-én tartotta őszi rendes 
ülését Kolozsváron. 

• A Nagyvárad-Bihari Egyházközség november 13-án ünnepelte lelkésze, 
Pap Gy. László lelkészi szolgálatának 20. évfordulóját, amelyet az ünnepelt pré-
dikációs kötet megjelentetésével tett emlékezetessé; ugyanakkor mutatták be az 
egyházközség történetét ismertető kiadványt is. A szószéki szolgálatot dr. Szabó 
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Árpád püspök végezte j e l en volt dr. Rezi Elek főjegyző, Farkas Dénes esperes és 
az egyházkör több lelkésze is. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára november közepén újabb 
rangos vendégtanár érkezett: George Kimmich Beach amerikai unitárius univer-
zalista lelkész és teológus Virginiából. A teológiai hallgatók és érdeklődő lelké-
szek számára november 14-e és 19-e között tartott előadás-sorozatban Beach a 
szabadelvű teológia fejlődéstörténetét és meghatározó jellemzőit mutatta be, kü-
lönös tekintette! az amerikai liberális teológia 20. századi óriása, James Luther 
Adams munkásságára. 

• A Nyikó menti árvízkárok megsegítésére létrejött Segélyező Bizottság 
november 27-én nyilvános tevékenységi beszámolót tartott munkája helyszínén: 
Kobátfalván, Kis- és Nagykadácsban, valamint Székelyszentmihályon. A beszá-
moló a helyreállítási munka eddigi eredményeinek bemutatásával kezdődött a 
terepen, majd a kobátfalvi templomban tartott istentisztelettel folytatódott, ahol 
dr. Szabó Árpád püspök prédikált. A bizottság szöveges és pontosan adatolt be-
számolóját, valamint jövőbeli terveit annak vezetői terjesztették elő: Szombat-
falvi József esperes, Szabó László lelkész, az ODFIE elnöke és Bán-Gagyi János 
tanár. 

• Egyesült államokbeli hittestvéreink szellemi és anyagi természetű segít-
ségnyújtásának ujabb szép példája valósult meg, ezúttal Felsőrákoson: a Wa-
shington állambeli Spokane testvéregyházközség adományából elkezdődött a 
település vízhálózatának kiépítése. A munka egyhetes közösségi képzéssel és tá-
jékoztatással vette kezdetét november végén, irányítói Richard Ford professzor, 
a Clarke Egyetem tanára és Cathy Cordes, a Testvéregyházközségi Tanács igaz-
gatója voltak. 

• Az erdélyi és magyarországi unitárius egyházak közös szervezésében no-
vember 30-án Budapesten volt Kénosi Tőzsér János és Uzoni Fosztó István Az 
Erdélyi Unitárius Egyháztörténete I. című monumentális munkájának anyaorszá-
gi bemutatója. A könyvet dr. Jankovics József, az MTA Irodalomtudományi Inté-
zete igazgatóhelyettese mutatta be, a kiadásról dr. Balázs Mihály, a szegedi József 
Attila Tudományegyetem tanára, a könyvkiadás szakmai irányítója beszélt. 

• December l-jén az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi Uni-
tárius Egyház elnökségének újabb együttes ülése volt Budapesten. Napirenden 
az augusztus 27-i unitárius találkozó kiértékelése, a két egyházi alaptörvényben 
foglaltak egyeztetése, az istentiszteleti rendek egységesítése, évközi tevékenysé-
gekben való együttműködés, közös honlap-fejlesztés és koordináció, belmisszi-
ós ügyek, az erdélyi unitáriusok beilleszkedési és elérhetőségi kérdései, ifjúsági 
munka megszervezése, valamint egy 2006. évi közös Egyházi Képviselő Tanács-
ülés szerepelt. 

• Az Alsófelsőszentmihályi Egyházközség december 11-én ünnepséget 
szervezett újonnan felújított orgonája bemutatására. Az orgonaavatási istentiszte-
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leten dr. Szabó Árpád püspök prédikált, az ezt követő templomi hangversenyen 
fellépett Pap Zoltán orgonaépítő és a Szabó Zsombor karnagy vezette Szentmi-
hályi Vegyes Dalkör is. 

• Hódmezővásárhely önkormányzata határon túli magyarságot segítő mun-
kájának újabb szép bizonyságát adta: támogatást nyújtott a kolozsvári Unitárius 
Diákétkezde építési munkálataihoz. Az adományt az önkormányzat tagjainak és 
vezetőinek harmincfős csoportja adta át december 10-én egyházunk vezetőinek 
Kolozsváron. Az önkormányzat küldöttsége erdélyi körúton vett részt, testvér-
településeit meglátogatandó. 

Személyi változások 
Bán Endre, Jakabházi Erika, Solymosi Mihály, Szabó Adél, Orbán András 

és Vagyas Attila bentlakási nevelőkkel meghatározott időre munkaszerződést kö-
töttünk a 2005—2006-os tanév idejére. 

Halottunk 
Dr. Donald Szánthó Harrington észak-amerikai unitárius univerzalis-

ta lelkész f. év szeptember 16-án 91 éves korában Sepsiszentgyörgyön el-
hunyt. Lelkészi szolgálata 65 évi munkára tekint vissza, ennek nagy részét a 
New York-i Community Church lelkészeként töltötte. Elete utolsó évtizedét 
Erdélyben élte meg, ahol tevékenyen részt vállalt az erdélyi falu átmene-
ti időszakának tehermentesítésében. Temetése a sepsiszentgyörgyi reformá-
tus temetőben volt szeptember 18-án, a szertartást Szász Ferenc brassói lel-
kész végezte, a sírnál Bencző Dénes ny. lelkész szolgált. Egyházunk nevében 
dr. Szabó Árpád püspök búcsúzott tőle, a sepsiszentgyörgyi egyházközség 
részéről Kató Sámuel gondnok, a lelkészkollegák nevében Fekete Levente 
nagyajtai lelkész mondott búcsúbeszédet. 








