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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács jú-

lius 6-án tartotta II. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron. Napirenden szerepelt 
többek közt az egyházi alkalmazottak nyugdíj-korhatárának lecsökkentése 70 év-
ről 65 évre a férfiak, illetve 60 évre a nők esetében, valamint az úrvacsoraosztás 
kérdése a Szejkefürdői Unitárius Találkozó keretében. 

• Egyházunk legfőbb kormányzó testülete, a Főtanács július 27-28-án tar-
totta 2007. évi rendes ülését Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban. 
A főtanácsi istentiszteleten Kotecz József felsőrákosi lelkész prédikált, az ének-
vezéri szolgálatot Kiss Erika kolozsvár-belvárosi énekvezér látta el. A főtaná-
csi ebéden a Berde-seiieggel a pohárköszöntőt Asztalos Klára, az Unitárius Nők 
Országos Szövetségének elnöke mondta. 

Az ülésen a Főtanács az alábbi fontosabb határozatokat hozta: a lelkészi 
ügyvitel fogyatékosságainak pótlására kötelező vezetői (menedzseri) továbbkép-
zést szervezni a lelkészek számára; az egyházkörök koordinációs szerepkörét 
meg kell erősíteni; az év eleji családlátogatást minden egyházközségben kötelező 
elvégezni minden évben (a nagy lélekszámú egyházközségekben minden lelkész 
után legalább 250 családot kell évente meglátogatni); a szórványok és leány-egy-
házközségek jellegének tisztázását az EKT elnöksége és az egyházkörök vezetése 
együtt végezze el: az EKT elnöksége az egyházköri vezetőséggel keresse meg a 
nagy lélekszámú egyházközségeket azok szervezeti átalakítása, esetleg megosz-
tása céljával; az EKT elnöksége az egyházköri vezetőséggel keresse meg a vitás 
vagyonmegosztási kérdésekkel küszködő egyházközségeket kompromisszumos 
megoldás végett. 

• Szeptember 21-én volt az Egyházi Képviselő Tanács III. negyedévi ren-
des ülése Kolozsváron. A testület többek között tájékoztatót hallgatott meg az 
egyesült államokbeli Harvest Hope Alapítvány tevékenységéről, megvizsgálta a 
kolozsvári ingatlanok fejlesztési lehetőségeit, és döntött a Főtanács félbe maradt 
ülésével kapcsolatos tennivalók ügyében. 

Lelkészképzés 
Az I. évfolyamra való felvételi vizsga július 16-17-én volta Protestáns Teo-

lógiai Intézetben. Eredményeképpen a 2007-2008-as tanévet az Unitárius Ka-
ron a következő öt hallgató kezdi: Mátéfi Tímea (Szentábrahám), Molnár Imola 
(Felsőrákos), Major László (Székelykeresztúr), Léta Zsolt (Balavásár), Lőrinczi 
Levente (Szentábrahám). 
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• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara szeptember 24-én nyitotta 
meg kapuit az új tanévre érkezők előtt. A szeptember 23-án a kolozsvári belvárosi 
templomban tartott tanévnyitó istentiszteleten dr. Kovács Sándor teológiai tanár 
végezte a szószéki szolgálatot. 

• Szeptember l-jétől a frissen végzett gyakorló segéd lelkészek elfoglalták 
első szolgálati helyüket az egyházban, a Püspöki Hivataltól érkezett kirendelés 
értelmében. Bíró Attila Kökösben, Kiss Sándor Petrozsényben, Kovács Mária 
a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, Szabó Adél Sepsiszent-
györgyön, Varró Amália Székelykeresztúron, Sipos László pedig október l-jétől 
Várfalván kezdte meg gyakorló segédlelkészi szolgálatát. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Doktori Ta-

nácsa július 5-én tartotta Kovács Sándor teológiai tanár Az angolszász-magyar 
unitárius érintkezések a 19. században című PhD-értekezésének nyilvános vitá-
ját, amelyen Kovács Sándor teológiai tanár summa cum laude minősítéssel dok-
tori fokozatot szerzett. A jeles eseményen egyházunk vezetősége is részt vett. 

• A Mészkői Egyházközség július 7-én tartotta Bálint Róbert Zoltán lelkész 
beiktató ünnepélyét. A beiktatást Farkas Dénes esperes végezte el, dr. Szabó Ár-
pád püspök pedig beiktató beszédet mondott. 

• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége július 26-27-én lelkészi 
konferenciát szervezett Kolozsváron. 

• A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben július 19-én két évtized után 
először szerveztek unitárius doktori védést. Czire Szabolcs teológiai t a n á r i tör-
téneti Jézus-kutatás a XX. század utolsó évtizedeiben című disszertációjának öku-
menikus bizottság előtt történt nyilvános Megvédésével PhD fokozatot szerzett. 
A jeles eseményen egyházunk vezetősége is részt vett. 

• Augusztus 5-én Komjátszegen falutalálkozót tartottak. Az unitárius temp-
lom feljavítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök 
prédikált, az ünnepély keretében tartott úrvacsora-osztáson Rázmány Csaba, a 
Magyarországi Unitárius Egyház püspöke mondta az úrvacsorai beszédet. 

• Augusztus 12-én Kövenden falunapot szervezett az önkormányzat és az 
unitárius egyházközség. A rendezvény keretében tartott istentiszteleten dr. Szabó 
Árpád püspök végezte a szószéki szolgálatot. 

• Augusztus 18-án Hármasfaluban Szent István-napi ünnepet és ökumeni-
kus istentiszteletet tartottak, amelyen dr. Szabó Árpád püspök is részt vett és be-
szédet mondott. 

• Az ODFIE augusztus 16-19. között Siménfalván rendezte meg a XXXI. 
erdélyi unitárius ifjúsági konferenciát 200 fiatal részvételével; a konferencia té-
májául a békét választották. A záró istentiszteleten részt vett és beszédet mondott 
dr. Szabó Árpád püspök is. 
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• Augusztus 19-én volt a csekefalvi parókia új épületének felavatási ünne-
pélye, amelyen a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte. 

• A Magyarok Székelyföldi Társasága augusztus 22-27. között zarándokla-
tot szervezett Rodostóba, ahol ez alkalommal felavatták Ibrahim Miiteferrika er-
délyi származású nyomdász szobrát. Az eseményen egyházunkat küldöttség kép-
viselte, amelynek tagja volt dr. Szabó Árpád püspök és felesége, dr. Máthé Dénes 
fogondnok, dr. Rezi Elek főjegyző és felesége, Solymosi Zsolt lelkész és Király 
Tünde könyvelő. 

• A lókodi Kiss Rozália öregotthont működtető Jakab Lajos alapítvány ku-
ratóriuma augusztus 30-án ülést tartott, amelyen számba vette az új épület feltöl-
tése, ill. használatba vétele körüli tennivalókat. 

• Az Unitárius Nők Országos Szövetsége szeptember l-jén a Torockószent-
györgyi Egyházközségben szervezte meg idei országos konferenciáját. Az egy-
ház köszöntését dr. Szabó Árpád püspök tolmácsolta. 

• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége szeptember 7-8-án Székely-
keresztúron az unitárius egyházközség közreműködésével szervezte meg az uni-
tárius lelkészi családok V. találkozóját. 

• Szeptember végén népes amerikai küldöttség látogatott egyházunk köz-
ponti hivatalába. Köztük volt Charlie Clements, az Unitárius Univerzalista Se-
gélyszervezet (UUSC) elnöke, valamint Laurel Mailman dallasi lelkész, az Ame-
rikai Unitárius Univerzalista Egyház elnöki székének egyik várományosa is. 

Személyi változások 
m Ferencz Hajnal alkalmazást nyert a Sepsiszentgyörgyi Egyházközség iro-

davezetőjének, augusztus l-jétől. 
• Nagy Adél lelkész meghívás alapján áthelyezést nyert a Recsenyédi Egy-

házközség lelkészének, szeptember l-jétől. 
• Szabó Előd lelkész püspöki kinevezéssel áthelyezést nyert az Ürmösi 

Egyházközség lelkészének, szeptember l-jétől. 
• Székely Mónika Rebeka gyakorló segédlelkész áthelyezést nyert a Várfal-

vi Egyházközségbe, szeptember l-jétől. 
• Jakab Dénes szentábrahámi lelkész 47 évi szolgálat után szeptember 1-

jétől nyugdíjba ment. Teológiai tanulmányait 1956 és 1960 között végezte a Pro-
testáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Gyakorló segédlelkészi szolgálatát a 
homoródújfalvi egyházközségben kezdte, majd rendes lelkésznek is megválasz-
tották, amely minőségben 1973-ig szolgált. 1973-ban a szentábrahámi egyházköz-
ség lelkésze lett, és 34 évig volt annak lelki vezetője. Isten adjon jó egészséget és 
lelki békességet a nyugdíjas évekre! 

• Bartha Mária Zsuzsánna lelkész munkaviszonyát augusztus elejétől fel-
függesztettük, ugyanis két évig gyermeknevelési szabadságra megy; kisfia, 
Zsombor június 23-án született. 
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• Tőrök Melinda Enikő kolozsvári tanítónő munkaviszonyát szeptember 
elejétől felfüggesztettük, ugyanis két évig gyermeknevelési szabadságra megy; 
kislánya, Tímea augusztus 2-án született. 

• Jakabházi Béla Botond nyomáti lelkész munkaviszonyát szeptember 1-
jétől felfüggesztettük, tekintettel arra, hogy a 2007-2008-as tanévet a Starr King 
Teológiai Intézet ösztöndíjasaként Amerikában tölti. 

• Tódor Csaba homoródszentpáli lelkész munkaviszonyát szeptember l-jé-
től felfüggesztettük, tekintettel arra, hogy a 2007-2008-as tanévet a Unitarian 
College Manchester ösztöndíjasaként Angliában tölti. 

Halottunk 
Özvegy Szathmári Józsefné született Blahunka Mária Rozália tiszteletes 

asszony 82 éves korában, özvegységének 12. évében Alsójárán elhunyt. Né-
hai férje, az 1995. február 10-én elhunyt Szathmári József 1949-1995 között 
46 évig volt az alsójárai egyházközség lelkésze. Augusztus 20-án temették cl 
az alsójárai templomból a helyi temetőbe. A lelkészi szolgálatot Szathmáry 
Incze Kornél alsójárai lelkész végezte Jn 3,8 Jn 18,37-38 alapján, a sírnál 
Benedek Sándor ny. lelkész búcsúztatta. Nyugodjon békében! 
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