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Egyház i élet - H í r e k 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
u November 30-án volt egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi 

Képviselő Tanács 2007. évi utolsó rendes ülése Kolozsváron. A testület az ülésen 
többek között elfogadta az egyházi központi hivatal 2008. évi költségvetését, és 
határozatot hozott egy új lelkészi javadalmazási rendszer bevezetéséről, 2008. ja-
nuár 1 -jétől. A tanács a 2008-as évre személyenként 50 lej minimális egyházfenn-
tartói járulékot állapított meg, minden egyházközségre néző kötelező érvénnyel. 

Lelkésztovábbképzés 
• A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október elején szervezték meg 

egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 8-án Tordán a Kolozs-Tordai Egyházkör, 
9-én Székely keresztúron a város nevét viselő egyházkör, 10-én Árkoson a Há-
romszék-Felsőfehéri Egyházkör, 11-én Magyarzsákodon a Marosi Egyházkör, 
12-én Adámoson a Küküllői Egyházkör és 18-án Lókodon a Székelyudvarhelyi 
Egyházkör lelkészei számára. Az értekezleteken Rácz Norbert ifjúsági lelkész 
tartott előadást egy lehetséges unitárius egyházi ifjúsági stratégiáról, valamint 
Gáspár Mária pénzügyi ellenőr vázolta fel az egyházközségi zárszámadás, illetve 
költségvetés elkészítésének újabb tudnivalóit. 

• A IV. évnegyedi lelkészi értekezleteket november elején szervezték meg 
egyházköreinkben, az alábbiak szerint: 5-én Alsófelsőszentmihályon a kolozs-
tordai egyházkör, 6-án Székelykeresztúron a székelykeresztúri egyházkör, 7-én 
Brassóban a háromszék-felsőfehéri egyházkör, 8-án Haranglábon a küküllői egy-
házkör, 9-én Ravában a marosi egyházkör és 15-én Székelyudvarhelyen a szé-
kelyudvarhelyi egyházkör lelkészei számára. Az értekezletek előadását dr. Rezi 
Elek teológiai rektor tartotta A hitvallások jelentősége és időszerűsége címmel. 

Enekvezér-képzés 
m Az Enekvezér-képesítő Bizottságnál a 2007. év őszén senki sem jelentke-

zett az ének vezér-képesítő vizsga letételére. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A Magyarországi Unitárius Egyház október 6-án Pestszentlőrincen tartot-

ta a Magyarországi Unitáriusok III. Találkozóját, ahol Molnár B. Lehel egyházi 
levéltárosunk előadást tartott Brassai Sámuelről. 
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• A Csokfalvi Egyházközség a templom újraszentelése alkalmából október 
6-án hálaadó ünnepséget szervezett, ahol a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád 
püspök végezte. 

• Október 13-án a tordatúri unitárius egyházközség templomkertjében kop-
jafás emlékoszlopot avattak a Tordatúr határában elesett és eltemetett 52 honvéd 
emlékére. Az ünnepségen Bodor Rozália Piroska lelkész üdvözölte az egybegyűl-
teket, majd Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke 
köszöntője hangzott el. Az emlékoszlopot a tordatúri felekezetek lelkészei - Bo-
dor Piroska unitárius, Geréb Dénes református és Kádár István római katolikus 
plébános-esperes - áldották meg. 

• Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 
a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány, 
valamint egyházunk október 13-án a Dávid Ferenc díszteremben Brassai Sámuel-
emléknapot szervezett születésének 210., halálának 110., valamint síremléke le-
leplezésének 100. évfordulóján. Egyházunk részéről a rendezvényen dr. Szabó 
Árpád püspök mondott megnyitó emlékbeszédet. 

• A Szentábrahámi Egyházközség október 14-én tartotta negyvenhét évi 
szolgálat után nyugalomba vonult lelkésze, Jakab Dénes kibúcsúzó ünnepélyét. 
Az istentiszteleten a szószéki szolgálatot az ünnepelt végezte. Egyetemes egy-
házunk részéről dr. Szabó Árpád püspök köszönettel értékelte a 13 éves homo-
ródújfalvi, majd 34 éven át a szentábrahámi egyházközségben végzett lelkészi 
munkát. 

• Október 31-én, a reformáció napján, az unitárius teológiai hallgatók, teo-
lógiai tanáraik vezetésével, ez évben is megkoszorúzták a kolozsvári Házsongár-
di temetőben található unitárius egyházi és világi vezetők, tanárok és tudósok, 
valamint közéleti személyiségek síremlékét. 

• Az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) a német-
országi, Rajnamenti Oberweselben tartotta kétévenként sorra kerülő közgyűlé-
sét és konferenciáját. Egyházunkat a közgyűlésen dr. Szabó Árpád püspök és 
dr. Máthé Dénes főgondnok képviselte, valamint Kovács István sepsiszentgyör-
gyi lelkész, a Végrehajtó Bizottság tagja; megfigyelői minőségben jelen volt 
Gyerő Dávid előadótanácsos is. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára november elején újabb 
rangos vendégtanár érkezett: Rosemary Chinnici pasztorálpszichológus az Egye-
sült Államokból, Kaliforniából. A teológiai hallgatók számára november 5-e és 9-
e között tartott előadás-sorozatban Chinnici a lelkészek szakmai formálódásának, 
majd magatartásának egyik fontos vonatkozására: a szakmai etika kérdéskörére 
összpontosított, Professional Ethics címmel. 

• Október 22-én a kolozsvári belvárosi unitárius templomban egyházunk, 
az RMDSZ és az EMKE ökumenikus megemlékezést szervezett az 1956-os for-
radalom 51. évfordulóján. Az egyházak képviselőinek alkalmi beszéde mellett 
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a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai irodalmi összeállítást adtak elö, 
majd a Péterffy Gyula Énekkar Kodály Zoltán-kórusmüveket mutatott be. 

• A Kriterion Könyvkiadó október 24-én egyházunk dísztermében könyv-
bemutatót szervezett, ahol Kelemen Lajos Művelődéstörténeti tanulmányok című 
kötetét a gondozó, Sas Péter művelődéstörténész mutatta be. Kelemen Lajosról 
emlékbeszédet mondott Molnár B. Lehel egyházi levéltáros. 

• Az ODFIE november 9-én tartotta a X. egyház-és nemzettörténeti vetél-
kedőt Kolozsváron, valamint a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot Déván. Utób-
bi helyszínen a zarándoklat napján találkozóra került sor egyházunk püspöke, a 
dévai önkormányzat vezetői és a tervezést felügyelő szakemberek között a dévai 
vár átépítésének terveiről. 

• November 13-án a kolozsvári Bíróság a Gondviselés Segélyszervezetet 
felvette a jogi személyiségek nyilvántartásába. Az egyesületet az Egyházi Képvi-
selő Tanács az unitárius szociális és karitatív munka kivitelezésére, valamint az 
egyházközségek ilyen irányú tevékenységének segítésére és koordinálására hívta 
életre. Alapítói az EKT képviseletében eljáró dr. Szabó Árpád püspök, dr. Rezi 
Elek főjegyző és Szabó László közügy igazgató. Az egyesület ideiglenes vezető-
ségének összetételére az alapítók a következőket kérték fel: Szombatfalvi József 
elnök, Szabó László alelnök, Veress Enikő titkár, Orbán Árpád és Bartha Alpár 
vezetőtanácsi tag. 

• November 17-én volt az V. Unitárius Kórustalálkozó Kükiillődombón, je-
len volt Szabó Árpád püspök is. 

• Sólyom László magyar köztársasági elnök december 4-én a hagyományos 
adventi találkozón látta vendégül a határon túli magyar történelmi egyházak ve-
zetőit, köztük dr. Szabó Árpád unitárius püspököt is. Az egyházfők ugyanaznap 
Szili Katalin, az Országgyűlés elnök-asszonya meghívására az Országházba láto-
gattak egy év végi kiértékelő beszélgetésre. 

Személyi változások 
m Orosz Róza alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda takarítójának, 

november l-jétől. 
• Kányádi Magdolna alkalmazást nyert a Szentivánlaborfalvi Egyházköz-

ség harangozójának, november l-jétől. 
• Békési Attila alkalmazást nyert a Petrozsényi Egyházközség harangozó-

jának, november l-jétől. 
• Kercsuly Sándor alkalmazást nyert a Sepsikőröspataki Egyházközség ha-

rangozójának, november l-jétől. 
• Orbán Fitori Dezső káinoki lelkész áthelyezést nyert a Gyepesi Egyház-

község lelkészének, november l-jétől. 
M Finta Emese Erzsébet gyakorló segédlelkész november l-jétől kirendelést 

nyert a Káinoki Egyházközségbe. 
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• Orbán Erika lelkész november l-jétől kinevezést nyert a sepsiszentgyör-
gyi kórházlelkészi állásba. 

• Makkai-Ilkei Ildikó november l-jétől rendes lelkészi kinevezést nyert a 
Bencédi Egyházközségbe. 

• Török Áron sepsiszentgyörgyi kórházlelkész október 3 1-től másodszor is 
nyugdíjba vonult. 

• Kurta Ákos sepsikőröspataki énekvezér október 31-től lemondott állásá-
ról. 

• Kovács József petrozsényi harangozó október 3 1-től lemondott állásáról. 

Halottaink 
Máté Ödön nyugalmazott lelkész életének 82. évében f. év november 11-

én Marosvásárhelyen elhunyt. 1926-ban született Kénosban, lelkészi okle-
velet az Unitárius Teológiai Akadémián szerzett 1945-1949 között. Lelkészi 
szolgálatát a Korondi Egyházközségben kezdte gyakorló segédlelkészkent 
1949-1952 között, majd a Nyomáti Egyházközség lelkésze lett 44 éven át, 
1996-ban történt nyugdíjazásáig. Búcsúztatása november 13-án volt a ma-
rosvásárhelyi református temető ravatalozójában, a szertartást Nagy László 
marosvásárhelyi lelkész, esperes végezte. A szülőfalu, Kénos nevében Csáki 
Levente lelkész, a Nyomáti Egyházközség nevében a beszolgáló Kiss Mihály 
nyárádszentlászlói lelkész búcsúzott tőle. Temetése november 15-én volt Ma-
gyarországon, az Eger melletti Kálban. 

Kovács Domokos, a Székelyderzsi Egyházközség volt gondnoka, eleté-
nek 75. évében november 20-án hirtelen elhunyt. Több mint két évtizedig állt 
a közösség élén, előbb egyházfiként, majd keblitanácsosként, végül gondnok-
ként. Hűsége és érdemei elismeréseképpen az Egyházi Főtanács 2004-ben 
tiszteletbeli gondnoki címmel tüntette ki. Temetése november 22-én volt a 
helyi temetőben, a szertartást Demeter Sándor, az egyházközség jelenlegi lel-
késze, valamint Katona Dénes, az előző lelkész végezte. 

Halottaink emléke legyen áldott! 








