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Egyházi élet - Hírek 

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

március 30-án tartotta I. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron. Napirenden töb-
bek közt a teológiai intézet, valamint az unitárius középiskolák I. félévi jelentése, 
az egyház központi szociális munkájának 2007. évi terve, a lelkészi és gondnok-
presbiteri értekezletek kiértékelése, valamint az egyházközségek építési-javítási 
segélyeinek véglegesítése szerepelt. 

Egyházköri munka 
• Június ez évben is az egyházköri közgyűlések hónapja volt egyházunk-

ban. Az egyházkörök a 2006. évi tevékenységről számot adó közgyűléseket a 
következők szerint szervezték meg: június 2-án a kükiillői egyházkör Szásznáda-
son, illetve a székelyudvarhelyi egyházkör Kénoson, 9-én kolozs-tordai egyház-
kör Magyarszováton, a marosi egyházkör Nyárádszeredában, illetve a székely-
keresztúri egyházkör Fiatfalván, 16-án pedig a háromszék-felsőfehéri egyházkör 
Felsőrákoson. 

Lelkészképzés 
• Húsvét ünnepén unitárius teológiai hallgatóink legációs szolgálatokat vé-

geztek ezen egyházközségekben: Bárót, Bölön, Brassó, Dicsőszentmárton, Ho-
moródalmás, Homoródszentpál, Homoródszentpéter-Homoródjánosfalva, Kö-
kös, Kükiillődombó, Magyarsáros, Nagyajta, Székelyderzs, Sepsiszentgyörgy, 
Székelykeresztúr, Székelyudvarhely 2, Torda, Torockószentgyörgy, Ürmös és 
Várfalva. A teológiai hallgatók létszámának csökkenése, továbbá a választás sza-
badsága következtében hagyományosan legátust fogadó egyházközségeink közül 
Alsórákos, Árkos, Magyarszovát, Nyárádszentmárton, Olthévíz, Segesvár, To-
rockó és Vargyas is legátus nélkül maradt ez ünnepen. 

• Florus Kruyne és Sietse Visser holland remonstráns lelkész április folya-
mán ajánlatot tett egy újabb, immáron sorrendben a 4. kiscsoportos továbbképzés 
beindítására lelkészeink számára, lelkigondozási témakörben. A lelkészképesítő 
bizottság kolozsvári tagjai az ajánlatot örömmel elfogadásra ajánlották, ennek 
alapján 2007 októberében sor kerül az első három csoport képzésének folytatásá-
ra, valamint a negyedik, kezdő csoport képzésének beindítására. 
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• A Protestáns Teológiai Intézetben az V. évet végzett hallgatók szakvizsgája 
június 29. - július 3. között volt. Vizsgára állt a 2006-2007-es tanévben az V. 
évfolyamot kijárt hat hallgató: Árkosi Emese, Bíró Attila, Kiss Sándor, Kovács 
Mária, Szabó Adél és Varró Amália. A szakvizsgán minden hallgató sikeresen tel-
jesített, és megszerezte a gyakorló segédlelkész! szolgálatra feljogosító oklevelet. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán június 24-én tartották az 
évzáró ünnepélyt. A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott istentiszte-
leten Ferenczi Enikő kórházlelkész végezte a szószéki szolgálatot, a hallgatókat a 
nyár idejére dr. Rezi Elek rektor búcsúztatta el az intézettől. Az évzáró keretében 
megtörtént a hét végzős hallgató átadása és egyházi szolgálatra való átvétele is. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács június végén megbízást adott az unitárius 
teológiai hallgatóknak a nyári gyakorlat elvégzésére. Idén 13 teológiai hallga-
tó állt e szolgálat rendelkezésére, Kolozs, Várfalva, Gagy, Székelyderzs, Recse-
nyéd, Ürmös, Budapest egyházközségében, valamint az ODFIE keretében. 

• A Lelkészképesítő Bizottság által bevett 2007. évi lelkészképesítő vizs-
gára július 2-3-án került sor Kolozsváron. Vizsgára állt a 2005-ben végzett 
gyakorló segédlelkészek sora: Barabás Zsolt (Rava), Buzogány Csorna István 
(Marosvásárhely), Gál Zoltán (Gyepes), llkei Ildikó (Bencéd), Nagy Adél (Ma-
rosvásárhely), Nagy Endre (Gyergyószentmiklós), Pál János (Székelykeresztúr), 
Solymosi Alpár (Firtos váralj a), Szabó Előd (Székelyudvarhely I), Tőkés Lóránt 
(Harangláb). A lelkészképesítő vizsga a házidolgozatok kiértékeléséséből, zárt-
helyi bibliamagyarázat írásából, valamint szóbeli vizsgából állt egyházi szónok-
lattanból, egyházszertartástanból, lelkipásztori gondozásból, katekétikából, uni-
tárius egyháztörténetből, egyházi alaptörvényből és egyházi énekből. A vizsgán 
minden jelölt unitárius lelkészi oklevelet szerzett. 

Lel kész to vá bb képzés 
• Május elején került sor egyházköreinkben a II. évnegyedi lelkészi érte-

kezletre, amelyeket ezúttal is két-két egyházkörönként egybevonva szerveztek 
meg. A kolozs-tordai és a székelyudvarhelyi egyházkör lelkészeinek május 7-én 
Kolozson, a székelykeresztúri és háromszék-felsőfehéri egyházkör lelkészeinek 
9-én Sepsikőröspatakon, míg a marosi és küküllői egyházkör lelkészeinek 10-én 
Dicsőszentmártonban volt az értekezlet. A fő előadást Czire Szabolcs teológiai 
tanár tartotta Jézus gyógyításai és a gyógyító egyház címmel, ugyanitt kapott he-
lyet Veress Enikő központi szociális koordinátor és Dácz Tibor gazdasági tanács-
adó bemutatkozása is. 

Enekvezér-képzés 
• Május 14-én az Énekvezér-képesítő Bizottság vizsgát tartott Kolozsvá-

ron, amelyen Márk Attila sepsiszentgyörgyi és Dimén Csilla Júlia alsófelsőszent-
mihályi jelölt énekvezér-képesítő oklevelet szerzett. 
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Rendezvények, egyházképviselet 
• A nagy-britanniai Unitárius és Szabadelvű Egyház április 10-13. között 

szervezte meg évi közgyűlését a London melletti Hartfordshire-ben. Egyházunk 
üdvözletét dr. Szabó Árpád püspök tolmácsolta az angol hittestvéreknek, aki fe-
leségével együtt a főtanácsi ünnepségek vendége volt. Ünnepélyes keretek között 
búcsúztatták el a szervezet központi hivatalát az utóbbi két évtizedben irányító 
Jeffrey Teagle-t, aki nyugdíjba vonult. Utóda a lelkészi munkakörben dolgozó 
Steve Dick lett. 

• Április 28-án volt az Erdő János-emlékkonferencia Kolozsváron. Első 
részében előadások hangzottak el, Molnár B. Lehel: Erdő János életútja, dr. Szabó 
Árpád: Erdő János, az egyházépítő, dr. Rezi Elek: Erdő János szellemi arca, írá-
sai tükrében, Gyerő Dávid: Erdő János és az unitárius ifjúsági mozgalom, Ko-
vács Sándor: Az emlékkötet bemutatása címmel. A második részt egy kerekasztal 
együttlét alkotta A tanítványok beszélgetnek címmel, résztvevői dr. Szabó Árpád, 
Nagy Ferenc, Zsakó Erzsébet, Török Áron, Farkas Dénes, Szász Ferenc, Bartha 
Alpár, Pap Mária, Szabó László voltak. 

• Április 29-én a Korondi Egyházközségben hálaadó istentiszteletet tar-
tottak a műemlék-orgona felújítása alkalmából. Á szószéki szolgálatot dr. Szabó 
Árpád püspök végezte. 

• A kolozsvári Unitárius Óvoda május 7-12. között rendezvénysorozattal 
ünnepelte meg fennállásának 5. évfordulóját. A programban többek között sza-
badtéri játék, fényképkiállítás, vásár, bábszínház, kézműves-foglalkozás, tánc-
ház, mesedélután és kirándulás kapott helyet. 

• Május 19-én volt a Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon új épü-
letének avatási ünnepélye. A 2005-2006-ban németországi és svájci segítséggel 
felépült épületszárny további 24 hellyel növelte meg az intézmény befogadó ké-
pességét, amely így megközelíti az ötvenet. A hálaadó istentiszteleten a szószéki 
szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. Az istentisztelet után ünnepi műsor 
következett, majd az építés alapadatait megörökítő emléktábla leleplezésére ke-
rült sor. 

• Május 20-án istentisztelet keretében emlékeztünk meg utolsó szolgálati 
helyén, Mészkőn a 70 éve elhunyt Balázs Ferencre. A szószéki szolgálatot Gyerő 
Dávid előadótanácsos végezte, dr. Szabó Árpád püspök, valamit Bálint Róbert 
helyi lelkész és Nóvák György gondnok köszöntőbeszédet mondott. Az isten-
tisztelet keretében Kolozsváron tanuló unitárius egyetemi és unitárius teológiai 
hallgatók zenés-verses összeállításban méltatták a 20. századi unitárius ifjúsági 
mozgalomra nagy hatást kifejtett lelkészt, vidékfejlesztőt, szövetkezet-alapítót és 
szociális reformert. A helybeli temetőben levő sírjánál koszorúzás volt, alkalmi 
beszédet mondott dr. Máthé Dénes főgondnok és Farkas Dénes esperes. 

• A Teleki László Alapítvány június 8-10-én Magyarigenben szakmai kon-
ferenciát rendezett a határon túli magyar épített örökség kutatása és megóvása 
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tárgyban, amelyen egyházunkat Paskucz Viola műszaki előadó és Ferenczi Zol-
tán Sámuel építészmérnök képviselte. 

• A kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban június 1-8. között nem-
zetközi papnő-konferenciát szerveztek Nők a lelkészségben: életünk és munkánk 
(Women Ín Ministry: Our Lives and Work) címmel, amelyen erdélyi unitárius 
egyházunk lelkésznői is részt vettek. 

• Június nagy iskolai eseménye a ballagás: a kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban június 9-én, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius 
Gimnáziumban pedig június 14-én szervezték meg. 

• Az Amerikai Egyesült Államok Unitárius Univerzálista Egyháza júni-
us 20-24. között az Oregon állambeli Portlandban szervezte meg évi főtanácsi 
ülését, a General Assembly-t. Ez évben az összejövetel témája a Választások, 
amelyek számítanak (Choices That Matter). A főtanácsi ülés egyik díszvendége 
dr. Szabó Árpád püspök volt, aki a főtanács keretében a Harvest Hope Alapít-
vány és a Testvéregyházközségi Tanács rendezvényein előadást tartott. Püspök 
aha ugyanakkor átvette a Tanács évi kitüntetését, a Louis C. Cornish amerikai 
unitárius elnökről elnevezett Élni a küldetést! díjat. Az ülés keretében közel 100 
meghívott számára tartott fogadáson püspök afia megköszönte a diákotthon javá-
ra tett adományokat, és további támogatásokat kért a diákétkezde javára. 

Személyi változások 
• Adorjáni Levente ürmösi lelkész áthelyezést nyert a Sepsiszentkirály-Bot-

falusi Egyházközségbe, május l-jétől. 
• Márk Attila sepsiszentgyörgyi irodavezető áthelyezést nyert az Árkosi 

Egyházközségbe énekvezérnek, július l-jétől. 
• Varga Tímea okleveles énekvezér alkalmazást nyert a Brassói Egyházkö-

zségbe, április l-jétől. 
• Bedő Jenő afia alkalmazást nyert a Káinoki Egyházközség harangozói ál-

lásába, június l-jétől. 
• Varga Erzsébet alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda gyermek-

gondozójánakjúnius l-jétől. 
• Lőrincz Erzsébet brassói harangozó alkalmazása félnormára csökkent, áp-

rilis l-jétől. 
• Dénes Ilona magyarsárosi harangozó kétéves munkaviszonya május 31-

től megszűnt. 
• Dezső Margit Hajnalka magyarsárosi énekvezér gyermeknevelés után 

visszatért állásába, június 1 -jétől. Nagy Varga Ágnes kolozsvári unitárius óvodai 
takarító munkaviszonya június 30-tól megszűnt. 

• Kádár Attila petrozsényi lelkész munkaviszonya kérésére június 30-tól 
megszűnt. 

• Kisgyörgy Mihály árkosi énekvezér június 30-tól nyugdíjba vonult. 
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Halottunk 
Kovács István Sándor unitárius lelkész, teológiai tanár f. év április 24-

én életének 60. évében nehéz betegség után elhunyt. 1947. december 15-én 
született Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézetben 1971-ben szerzett 
unitárius lelkészi oklevelet. Ugyanazon évben kinevezést nyert az Iszlói Egy-
házközség gyakorló segédlelkészének, a következő évben pedig a Bözödi 
Egyházközség lelkésze lett. 1976-ban szentelték unitárius lelkésszé a maros-
vásárhelyi zsinaton. 1979 és 1991 között a Homoródújfalusi Egyházközség 
lelkésze volt. 1991 és 2000, valamint 2003 és 2007 között a Protestáns Teoló-
giai Intézet unitárius gyakorlati tanszékének tanára volt; időközben, 2000 és 
2003 között az unitárius egyházi kiadványok szerkesztőjeként dolgozott. Az 
1994-95-ös tanévet az Egyesült Államokban töltötte, a chicagói Meadville 
Lombard Teológiai Intézet ösztöndíjasaként. 

Temetési szertartása 2007. április 27-én volt a kolozsvári Házsongár-
di temetőben. A gyászbeszédet Csete Árpád homoródalmási lelkész mondta, 
a Protestáns Teológiai Intézet nevében dr. Rezi Elek rektor búcsúzott tőle. 
Továbbá a sírnál búcsúbeszédet mondott Ilkei Árpád lelkész a Homoródúj-
falusi Egyházközség nevében, és Józsa Lajos tordai lelkész a tanítványok 
nevében. A szertartást Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári lelkész zárta be. 
Emléke legyen áldott! 










