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Egyházi élet - Hírek 

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

február 9-én rendkívüli ülést tartott Kolozsváron. Napirenden az éves ülésezési 
terv és eseménynaptár megállapítása, a kiadói terv véglegesítése, az angliai teo-
lógiai ösztöndíj odaítélése, valamint az egyházi központi költségvetés elfogadása 
szerepelt. A tanács elfogadta a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium kérését is 
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium név felvételéről. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács március 30-án tartotta I. évnegyedi rendes 
ülését Kolozsváron. Előtte való napon a tanács munkáját szakmailag segítő állan-
dó bizottságok ülésére került sor, amelyek napirendjén a Tanács által véleménye-
zésre kiadott ügyek szerepeltek. 

• Közérdekű tudnivaló, hogy Románia Parlamentje a 2006. év végén elfo-
gadta az egyházak jogállásáról és a vallásszabadságról szóló 489/2006-os számú 
törvényt. Az új vallásügyi törvény fél évszázados várakozás után az 1948-as év-
ben a kommunista államhatalom által kiadott előző törvényt váltja fel. A törvény 
a Hivatalos Közlöny 2007. január 8-i 11-es számában olvasható, vagy a www. 
culte.ro/ClientSide/lege_libertate_rel.aspx honlapon. 

Egyházköri munka 
• A gondnok-presbiteri értekezleteket március második felében rendezték 

meg egyházköreinkben. A kolozs-tordai egyházkörben az értekezlet március 17-
én volt Kolozson, a marosi egyházkörben március 22-én Marosszentgyörgyön, a 
küküllői egyházkörben március 21-én Segesváron, a székelykeresztúri egyház-
körben március 23-án Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben 
március 23-án Székelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfehéri egyházkörben pe-
dig március 24-én Bölönben. Az egyházközségek általános gazdasági állapotát 
felmérni hivatott összejöveteleken egyetemes egyházunk részéről dr. Szabó Ár-
pád püspök, valamint a főgondnokok: dr. Máthé Dénes, illetve Kolumbán Gábor 
voltjelen. 

Lelkészképzés 
• A teológiai hallgatók a januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizsgái-

kat. A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeivel Csécs Márton Lőrinc 
(9,36-os általánossal), valamint Varró Amália (9,20) emelkedett ki, a többiek nem 
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érték el a 9-es általánost. Az Egyházi Képviselő Tanács a 2006-2007-es tanévben 
is tanulmányi és segély ösztöndíj at biztosított a hallgatóknak: előbbit a vizsga-
eredmények, utóbbit egy családi helyzetet, tanulmányi előremenetelt és órákon 
kívüli tevékenységet felmérő, átfogó pályázati rendszer alapján. 

• Február 2-3-án rendezték meg a teológiai hallgatók lelki elmélyülését cél-
zó csendesnapokat. Az első napon Czire Szabolcs teológiai tanár tartott áhítatot 
és bibliamagyarázatot, majd Szász Ferenc brassó-újvárosi lelkész adott elő Az 
alkohol, mint kísértés és veszélyforrás a lelkészi szolgálatban címmel. A napot 
Solymosi Alpár firtosváraljai gyakorló segédlelkész áhítata és bibliamagyarázata 
zárta. Másnap a reggeli áhítatot és bibliamagyarázatot Szász Ferenc lelkész tar-
totta, majd Solymosi Alpár gyakorló segédlelkész előadása következett A fiatal 
lelkész beilleszkedése a gyülekezet életébe címmel. 

• Az unitárius teológiai hallgatók 2007 húsvétján is legációs szolgálatokat 
végeztek. Az Egyházi Képviselő Tanács ülésén kiértékelte az erről szóló jelenté-
seket, és a legátust fogadó egyházközségeknek köszönetet mondott e lelkészkép-
zésünk gyakorlati vonatkozásai számára létfontosságú intézményben való rész-
vételükért. 

Lelkészt ováb bképzés 
• Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március elején tartották: a kolozs-

tordai egyházkörben 5-én Magyarszováton, a marosi egyházkörben 8-án Iklan-
don, a küküllői egyházkörben 7-én Bethlenszentmiklóson, a székelykeresztúri 
egyházkörben 6-án Székelykeresztúron% a székelyudvarhelyi egyházkörben 13-
án Székelyudvarhelyen és a háromszék-felsőfehéri egyházkörben 14-én Sepsi-
szentgyörgyön. Az értekezletek fő előadását a lelkészi javadalmazási rendszer 
lehetséges megújítási elképzelései alkották, dr. Szabó Árpád püspök felvezeté-
sében; Király Tünde, a Nyugdíjintézet főkönyvelője pedig a nyugdíjjárulékok be-
fizetésével és általában a nyugdíjazással kapcsolatos tudnivalókat osztott meg. 

• A Lelkészképesítő Bizottság március 12-én tartotta meg az egyesült álla-
mokbeli Starr King Teológiai Intézet által meghirdetett egyéves teológiai ösztön-
díjra kiírt versenyvizsgát. A versenyvizsga eredményeként az ösztöndíjat a 2007-
2008-as tanévre Jakabházi Béla-Botond nyomáti lelkész veheti igénybe. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A hagyományos újévi püspöki fogadás január l-jén volt Kolozsváron a 

püspöki rezidencián. Itt egyházunk püspökének meghívására Kolozsvár unitáriu-
sai, egyházi tisztségviselőink, lelkészeink, az egyházi központi hivatal munkatár-
sai és más vendégek együtt köszöntötték az új esztendőt. 

• A január 22-i héten Segesváron ökumenikus imahetet tartottak, aznap a 
szószéki szolgálatot egyenesen a város felekezeteinek vezetői tartották, köztük 
dr. Szabó Árpád unitárius püspök is. 
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• A Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó egyházak elöljárói január 23-án 
tanácskozást tartottak az intézet jövőjéről, ahol megállapodtak a következőkben: 
az intézet megtartja önállóságát, ezért teljes gőzzel beindítják az akkreditálást, a 
Partiumi Keresztény Egyetem és a BBTE Református Fakultása szakmai segít-
ségével, a fenntartó egyházak kérni fogják az intézet állami támogatását, a Ki-
rályhágómelléki Református Egyházkerület sürgősen igyekszik törleszteni adós-
ságát. 

• Január 30-án Harold Babcock egyesült államokbeli unitárius lelkész, a 
Testvéregyház Tanács elnöki székének várományosa látogatta meg egyházi köz-
ponti hivatalunkat. 

• Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságá-
nak új vezetője, Csepregi András evangélikus lelkész február 12-én látogatást tett 
egyházi központi hivatalunkban. 

• Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke romániai hivatalos látoga-
tása során február 13-án Kolozsváron fogadta a romániai magyar történelmi egy-
házak elöljáróit, köztük dr. Szabó Árpád unitárius püspököt is. 

• Február 20-án az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljárói memo-
randumot küldtek a magyar közjogi méltóságoknak, köztük Sólyom László köz-
társasági elnöknek is, az erdélyi műemlékvédelmi törekvések anyagi és szakmai 
támogatásának megtartását kérvén. 

• Február 23-án dr. Szabó Árpád püspök és Gyerő Dávid előadótanácsos 
Csíkszeredába látogatott, ahol Bunta Levente megyei önkormányzati elnökkel és 
Tamás József segédpüspökkel találkoztak. 

• Az ODFIE február 23-25-én szervezte meg a X. Versmondó és népdal-
éneklő versenyének országos döntőjét Nyárádszeredán. 

• Az egyházunk és a hollandiai remonstráns egyház közötti együttműködés 
március 1 -je és 6-a között újabb formát öltött. A hollandiai Schoorlban ekkor ke-
rült sor egy teológiai konferenciára az úrvacsora kérdésében, amelyen az erdélyi 
unitárius tanokat a Czire Szabolcs teológiai tanár, Pap Mária esperes, Szeredai 
Noémi, Tódor Csaba, Jakabházi Béla Botond és Rácz Norbert lelkész összetételű 
küldöttség szólaltatta meg. A konferenciának ökumenikus jellege is volt, hiszen 
mind a hollandiai, mind az erdélyi református egyház lelkészi küldöttség által 
képviseltette nézeteit. 

Személyi változások 
m Veress Enikő alkalmazást nyert a központi hivatal szociális koordinátori 

állásába, január l-jétől. 
• Szabó Hajnal Imolát alkalmaztuk a Marosvásárhelyi Egyházközség ének-

vezérének, január 1 -jétől. 
• Kopándi-Benczédi Ildikót alkalmaztuk a Lupényi Egyházközség irodave-

zetőjénekjanuár l-jétől. 
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• Vajda Sándor Zoltán alkalmazást nyert a Bölöni Egyházközség irodave-
zetőj ének, j anuár 1 -j étől. 

• Jobb Zoltán alkalmazást nyert a Homoródjánosfalvi Egyházközség haran-
gozójának, január l-jétől. 

• Komis Ibolya alkalmazást nyert a Felsőrákosi Egyházközség harangozó-
jának, január l-jétől. 

• Bálint Zoltán alkalmazást nyert az Arkosi Egyházközség harangozójának, 
január l-jétől. 

• Kovács Zita alkalmazást nyert a Székelyderzsi Egyházközség harangozó-
jának, január l-jétől. 

• Joó András alkalmazást nyert a Csekefalvi Egyházközség harangozójá-
nak, január l-jétől. 

• Berei Imre alkalmazást nyert a Kissolymosi Egyházközség harangozójá-
nak, január l-jétől. 

• György Ferenc alkalmazást nyert a Bölöni Egyházközség harangozójá-
nak, február l-jétől. 

• Mezei Melinda áthelyezést nyert a Kolozsvár-Iriszi Egyházközség iroda-
vezetőjének, február l-jétől. 

• Benczédi Ágnes áthelyezést nyert a központi hivatal iktató-irattárosi állá-
sába, február l-jétől. 

Halottunk 
2007. január 27-én, 81 éves korában elhunyt Szász Balázs, a dicsőszent-

mártoni egyházközség volt énekvezére. 1982-től 2001 augusztusáig - közel 
20 éven át - töltötte be az énekvezéri tisztséget. Temetése január 29-én volt 
a családi háztól. A temetési szertartást Nagy Endre esperes végezte, majd 
Fazakas Endre nyugalmazott esperes búcsúzott a volt szolgatárstól. Földi 
maradványait a dicsőszentmártoni unitárius temetőben helyezték örök nyu-
galomra. A sírnál a küküllődombói egyházközség gondnoka mondott búcsú-
beszédet. Emléke legyen áldott. 








