
Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Képviselő Tanács 

Egyházi Képviselő Tanács február 3-án tartott rendkívüli ülést, amelyen a 
lelkészek javadalmazását tárgyalták meg. Első negyedévi rendes ülését már-
cius 23-án tartotta. Az ülésen a lelkészképzéssel kapcsolatos ügyeket tár-
gyalták meg, jelentés hangzott el a Testvéregyházközségi Tanács üléséről, 
elhangzott Pálfi Domokos brassói énekvezér javaslata egyházunk orgonáinak 
számbavételéről, előterjesztés történt a pénzügyi ellenőri állás betöltéséről, 
előterjesztés hangzott el a püspöki javadalmazás rendezése tárgyában, 
előterjesztésre kerültek az Egyházi Nyugdíjintézet kérdései, megtárgyalták a 
valláserkölcsi neveléssel kapcsolatos kérdéseket, valamint megtárgyalásra 
kerültek egyházunk gazdasági-pénzügyi kérdései. 

Esperesek és egyházköri jegyzők január 13-án közös ülésen tárgyalták 
meg és készítették el a 2000. évi ülésezési tervet. 

Június 16-án az Egyházi Képviselő Tanács rendkívüli ülést tartott, ame-
lyen elhatározta a torockószentgyörgyi Rudnyánszky ház megvásárlását. 

Július 6-án tartotta a II. negyedévi, szeptember 28-án III. évnegyedi és 
november 16-án a IV. évnegyedi rendes ülését. 

Lelkészköri értekezletek 

Március 6-14. között tartották meg az I. évnegyedi lelkészköri értekezle-
teket a következők szerint: kolozs-tordai egyházkörben március 6-án Ko-
lozsváron, a marosi egyházkörben március 14-én Nyárádszentlászlón, a 
ktiküllői egyházkörben március 13-án Dicsőszentmártonban, a székelyke-
resztűri egyházkörben március 7-én Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi 
egyházkörben március 8-án Székelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfehén 
egyházkörben március 9-én Brassóban. Az értekezleteken Fóris F. Rita tan-
ügyi előadótanácsos: A valláserkölcsi nevelés helyzete kérdőíves felmérés 
alapján és Pap Mária szentivánlaborfalvi lelkész tartott előadást: Ember a 
hatalomban címen. 

A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket június 5-15. között tartották meg. 
Az értekezleteken dr. Csanády András és Pap Mária tartottak előadást. A 
kolozs-tordai egyházkörben június 5-én Mészkőn, a marosi körben június 
14-én Szovátán, a küküllői egyházkörben június 8-án Medgyesen, a székely-
keresztúri egyházkörben június 6-án Székelykeresztúron, a székelyudvar-
helyi egyházkörben június 7-én Homoródszentmártonban, a háromszék-
felsőfehéri egyházkörben június 15-én Brassóban. Az értekezleteken egyházi 
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központunk részéről dr. Szabó Árpád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző és 
Andrási György előadó-tanácsos vett részt. 

A III. negyedévi lelkészi értekezleteket október 3-11. között tartották: 
kolozs-tordai egyházkörben október 11-én Kolozson, a marosi egyházkörben 
október 10-én Nyárádszentlászlón, a kükiillői egyházkörben október 9-én 
Bethlenszentmiklóson, a székelykeresztúri egyházkörben október 3-án 
Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben október 4-én Gye-
pesben, a háromszék-felsőfehéri egyházkörben október 5-én Brassóban. Az 
értekezleteken Molnár B. Lehel levéltáros: A vallási türelem előzményei Er-
délyben, és Kovács Sándor teológiai tanár Az 1568. évi tordai országgyűlési 
határozat utóélete címmel tartott előadást. 

A IV. évnegyedi értekezleteket november 7-14. között tartották: kolozs-
tordai egyházkörben november 6-án Kolozsváron, a marosi egyházkörben 
november 4-én Szentgericén, a kiiküllői egyházkörben november 13-án Ma-
gyarsároson, a székelykeresztúri egyházkörben november 7-én Székely-
keresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben november 8-án Homoród-
szentmártonban, a háromszék-felsőfehéri egyházkörben november 9-én 
Brassóban. Az értekezleteken Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész: Az 
egyház társadalmi szolgálata és felelőssége és Józsa Lajos kökösi lelkész: 
Péterfi Dénes élete és munkássága címmel tartott előadást. 

Egyházi Főtanács 

Július 28-29-én tartotta évi rendes ülését Kolozsváron. Egyházi Főtanács 
alkalmával tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Bíró Barna városfalvi 
lelkész végezte, a Főtanács alkalmával rendezett közebéden a Berde-ser-
leggel Fekete János, a székelykeresztúri Unitárius Kollégium igazgatója, 
főtanácsi tag mondott pohárköszöntőt. 

Millenniumi Emlékzsinatot tartott Egyházunk november 25-én, Kolozs-
váron. A Zsinat alkalmával tartott istentiszteleten a lelkészi szolgálatot dr. 
Szabó Árpád püspök végezte, a kolozsvári Unitárius Kollégium énekkara 
Majó Julianna énektanárnő vezényletével a Szózatot adta elő, Balogh Ferenc 
főgondnok nyitotta meg az ünnepi Zsinatot, Máthé Sándor esperes-lelkész: 
Millennium és kereszténység címen tartott előadást, Andrási György előadó-
tanácsos felolvasta a Zsinat ünnepi nyilatkozatát, ezt követően ünnepi 
műsorra került sor: Molnár Bögözi Erzsébet orgonaművész: Bach-, 
Stradella- és Terényi Ede műveket adott elő, énekelt Borsos Edit; a székely-
keresztúri gimnázium unitárius ifjúsága irodalmi összeállítást, a kolozsvári 
Unitárius Kollégium énekkara kórusszámokat adott elő. A Zsinatot dr. 
Kisgyörgy Árpád főgondnok zárta be. Ezt követően dr. Szabó Árpád püspök 
felavatta a kolozsvári Unitárius Kollégiumban elhelyezett Millenniumi em-
léktáblát. A Zsinat szeretetvendégséggel zárult. 

Millenniumi ünnepséget tartott egyházunk június 2-3-án Tordán és Ko-
lozsváron. Tordán június 2-án de. 11 órakor ökumenikus istentisztelettel 
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kezdődött az ünnepség, a római katolikus templomban: Fazakas Ferenc uni-
tárius és György Ferenc római katolikus lelkészek megnyitó beszédet 
mondtak, Jakabházi Béla és Orbán Erika bibliaolvasását követően dr. Szabó 
Árpád unitárius püspök, dr. Csiha Kálmán református püspök, Mózes Árpád 
evangélikus püspök, Csűri István református generális direktor és Tempfli 
József római katolikus püspök mondtak beszédet. Az egyházfők beszédei 
között a kolozsvári Unitárius Kollégium énekkara egyházi énekeket és zsol-
tárokat adott elő. Balogh Ferenc főgondnok köszöntötte a gyülekezetet, majd 
Andrási György előadó-tanácsos felolvasta Orbán Viktor Magyarország mi-
niszterelnökének levelét, a Határon Túli Magyarok Hivatalát Báthori János 
elnökhelyettes képviselte, beszédet mondott Bogdán Cerghizan Kolozs me-
gye prefektusa, Takács Csaba a RMDSZ ügyvezető elnöke és Patrubány 
Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke. Az ünnepi beszédek után 
sor került a tordai országgyűlés emlékére elhelyezett emléktábla leleplezésé-
re és megkoszorúzására. Az ünnepség délután Kolozsváron előadásokkal 
folytatódott: dr. Benkő Samu: A tordai országgyűlésen kihirdetett vallássza-
badsági törvény jelentősége és hatása a sajátos erdélyi szellemiség kialakítá-
sában és megélésében, dr. Balázs Mihály professzor: „A hit vallásból 
lészön" ( Megjegyzések a tordai törvény eszmei hátteréhez), Molnár B. Le-
hel levéltáros: A vallási türelem előzményei Erdélyben, Kovács Sándor teo-
lógiai tanár: A tordai országgyűlés vallásügyi törvényének utóélete címmel 
tartott előadást. Este a kolozsvári templomban ünnepély és hangverseny volt. 
Bálint B. Ferenc áhítatot tartott, a „Concordia" vonósnégyes zeneszámokat 
adott elő, Ruha István hegedűművész, dr. Kovács László Attila teológiai 
rektor-orgonaművész, Albert Júlia színművésznő és a kolozsvári Unitárius 
Kollégium énekkara lépett fel. Június 3-án a belvárosi unitárius templomban 
istentiszteletet tartottunk, amelyen a lelkészi szolgálatot dr. Rezi Elek 
főjegyző végezte, a küküllődombói énekkar énekszámai után köszöntő-
beszédek hangzottak el: dr. Kisgyörgy Árpád főgondnok, dr. Egyed Judit 
kormányfőtanácsos, Barabás T. János attasé, Rázmány Csaba lelkész, John 
Clifford lelkész, dr. Gellérd Judit és dr. Gyarmathy György tanár mondott 
beszédet. Az istentisztelet a magyarsárosi egyházközség énekkarának szá-
maival fejeződött be. 

Gondnok-presbiteri konferenciák 

A Gondnok-presbiteri konferenciákat február 21-26. között tartották meg 
a következők szerint: a kolozs-tordai február 21-én Kövenden, a marosi egy-
házkörben február 22-én Marosszentgyörgyön, a küktillői egyházkörben feb-
ruár 23-án Dicsőszentmártonban, a székelykeresztúri egyházkör február 25-
én Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben február 24-én 
Székelyudvarhelyen, a háromszék-felsöfehéri egyházkörben február 26-án 
Brassóban. A konferenciákon dr. Szabó Árpád püspök is részt vett. 
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Egyházköri közgyűlések 

A kolozs-tordai egyházkör július 1-én tartotta évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlésen választásokra került sor: esperes Székely Miklós, köri 
felügyelő gondnok Székely Botond és Pálfi Sz. Ferenc, egyházköri jegyző 
Pál fi Dénes. 

A háromszék-felsőfehéri egyházkör július 1-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését Sepsiszentgyörgyön. A megtartott választások eredményeként 
Máthé Sándort esperesnek, Török Istvánt egyházköri jegyzőnek, Sándor 
Gyulát és dr. Gyerő Dávidot felügyelőgondnokoknak választották meg. 

A marosi egyházkör június 23-án tartotta évi rendes közgyűlését Nyárád-
szentmártonban, A közgyűlésen a választások után esperes Török Elek, 
felügyelő gondnokok: Fekete Árpád és Szász Dénes, egyházköri jegyző Szén 
Sándor, közügy igazgató Varga M. Sándor. 

A küküllői egyházkörben az egyházköri közgyűlést június 24-én tartották 
Dicsőszentmártonban. A közgyűlés megválasztotta az egyházkör új vezetőit: 
esperes: Fazakas Endre dicsőszentmártoni lelkész, köri felügyelő gondno-
kok: Gagyi Béla és ifj. Bordi András, egyházköri jegyző Nagy Endre 
magyarsárosi, közügy igazgató Péterfi Sándor küküllődombói lelkész. 

A székelykeresztúri egyházkörben az egyházköri közgyűlést június 30-án 
tartották Csekefaiván. A választások eredménye: esperes Szombatfalvi Jó-
zsef, köri felügyelő gondnokok: Csáka József és Csézár Lajos, egyházköri 
jegyző: Kiss Gergely, közügy igazgató Farkas László. 

A székelyudvarhelyi egyházkörben június 24-én tartották az egyházköri 
közgyűlést Székelyudvarhelyen. A választások eredménye: esperes Kedei 
Mózes, köri felügyelő gondnokok: Dombi Dezső és Márton Dénes, egyház-
köri jegyző Barabás Áron, közügy igazgató Keresztes Sándor. 

Az egyházköri közgyűléseken dr. Szabó Árpád püspök, Andrási György 
és Mikó Lőrinc előadó-tanácsosok vettek részt. 

Dávid Ferenc Egylet 

A Dávid Ferenc Egylet január 30-án tartott felolvasó ülésén Kovács Sán-
dor teológiai tanár Kanyaró Ferencről tartott előadást, Brahms Három ma-
gyar táncát Dallos Csilla hegedűn és Cipriana Bagrisiu zongorán adta elő, 
szavalt Orbán Erika II. éves teológiai hallgató. 

A február 21-án tartott felolvasó ülésen Fekete János székelykeresztúri 
igazgató Orbán Balázsra emlékezünk címmel tartott előadást, a „Camerata 
Napocensis" együttes Francois Couperin .,Le Parnasse" című művét 
(Mihaela Leroy, Lucia Marius, Adrian Cuica és Rónai Ádám) adta elő, sza-
valt Csoltkó Kinga és Rácz Norbert. A március 19-én tartott felolvasó ülésen 
dr. Vekov Károly tanár tartott előadást: A kereszténységre való áttérés és a 
magyar állam kialakulása címen, Majó Juliánná énektanárnő növendékei 
gregorián-énekeket adtak elő, Orbán Erika, Szombatfalvi József és Szilágyi 
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Annamária teológiai hallgatók Szent István intelmeiből olvastak fel részlete-
ket. 

Április 16-án tartott felolvasó ülésén Fekete János a székely keresztúri 
Gimnázium igazgatója tartott előadást: A magyar királyok és egyházpoliti-
kájuk a XVI. századig címmel, a „Camerata Napocensis" (Lucia Marius, 
Szövérdi Csilla, Rónai Ádám) zeneszámokat adtak elő, szavalt Bálint B. Ré-
ka és Gál Tünde X. osztályos tanulók. 

A május 14-én tartott felolvasó ülésen Molnár B. Lehel levéltáros: A 
vallási türelem hagyományai Erdélyben címmel tartott előadást, a „Sotto 
Voce" kórus énekszámokat adott elő, szavalt Orbán Erika II éves teológiai 
hallgató. 

A június 18-án tartott felolvasó ülésen Kovács Sándor teológiai tanár 
tartott előadást: Habsburg uralom és vallási türelmetlenség, Galanton Péter 
XI. osztályos zeneiskolás Chopin-műveket adott elő, szavalt Gál Tünde XI. 
osztályos tanuló. 

Az október 15-én tartott felolvasó ülésen dr. Fazakas István tanár tartott 
előadást: A felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikája címmel, a novem-
ber 19-én tartott felolvasó ülésen Kovács Sándor teológiai tanár tartott 
előadást: Az Unitárius Egyház a XIX. században címmel, a december 10-én 
tartott ülésen dr. Szabó Árpád püspök: Az erdélyi magyar egyházak kálvári-
ája a XX. században. - Magyar egyházak kisebbségi létben címmel, az 
előadásokat minden esetben zeneszámok és szavalatok egészítették ki. 

Testvéregyházközségi Tanács 

A Testvéregyházközségi Tanács január 12-én tartott ülést Kolozsváron. 
Az ülésen az egyházkörök képviselői beszámoltak a testvéregyházi kapcso-
latokról. A Tanács tagjai március 20 - április 7. között az Amerikai Egyesült 
Államokban közös ülésen vettek részt az ottani tanáccsal. Az ülésen részt 
vett: Kriza János kolozs-tordai, Sándor Szilárd amarosi, Mezei Csaba 
küküllői, Danes Lajos székelykeresztúri, Kelemen Levente székelyudvar-
helyi és Kiss Alpár háromszék-felsőfehéri képviselő. 

Személyi változások 

Lakatos Gyula homoródkarácsonyfalvi lelkész január 1-től nyugdíjba vo-
nult. 1933. április 3-án született Recsenyéden, középiskolai tanulmányait a 
székely keresztúri Gimnáziumban végezte 1952-ben. 1952-1956 között végezte 
a teológiai tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 1956-
ban tett teológiai szakvizsgát. 1956-1964 között Székelykálban, 1964-től 
nyudgíjbameneteléig Homoródkarácsonyfalván végzett lelkészi szolgálatot. 

Kibédi Pál január 1-től nyugalomba vonult. 1938. október 8-án született 
Medeséren, középiskolai tanulmányait 1955-ben végezte a székelykeresztúri 
Gimnáziumban, teológiai tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai 
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Intézetben végezte 1957-1961 között, 1961-ben tett teológiai szakvizsgát. 
1961-1967 között Verespatakon, 1967-1978 között Abásfalván, 1978-tól 
nyugdíjbameneteléig Gagyban volt lelkész. 

Kibédi Pálné, szül. Nagy Ibolya gagyi énekvezér január 1-től nyugalomba 
vonult. 1945. június 22-én született Lécfalván, középiskolai tanulmányait 
1960-1964 között végezte a sepsiszentgyörgyi 2. sz. Leánygimnáziumban, 
1968-ban tett énekvezérképesítő vizsgát, Abásfalván majd Gagyban teljesí-
tett énekvezéri szolgálatot. 

Benedek Sándor a Kolozsvár 2. sz írisztelepi egyházközség lelkésze 
2000. december 31-től nyugdíjba vonult. 1932. december 10-én született 
Homoródújfaluban, középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Fémipari 
Műszaki Középiskolában végezte 1952-ben, teológiai tanulmányait a Pro-
testáns Teológiai Intézetben végezte 1952-1956 között, 1956-1957-ben 
Csegezben, 1957-1975 között Bágyonban, 1975-től nyugalomba vonulásáig 
Kolozsváron volt lelkész, 1973-1992 között a kolozs-tordai egyházkör espe-
rese volt. Lelkészi és esperesi szolgálatát komolysággal és felelősségtudattal 
töltötte be. Lelkészi munkájának köszönhetően az írisztelepi egyházközség 
megszilárdult. 

Bíró József kadácsi lelkész több mint négy évtizedes lelkészi szolgálata 
után nyugdíjba vonult 2000. december 31-től. 1931. december 22-én szüle-
tett Szentgericén, középiskolai tanulmányait Székelykeresztúron végezte 
1952-ben, 1952-1956 között végezte teológiai tanulmányait a kolozsvári 
Teológiai Intézetben, 1956-1959 között Tordátfalván, 1959-1973 között 
Csokfalván, 1973-tól nyugdíjbavonulásáig Kadácson végezte lelkészi szol-
gálatát türelmes és szeretetteljes békességgel. 

Fazakas Ferenc tordai lelkész több mint négy évtizedes lelkészi szolgá-
lata után nyugdíjba vonult 2000. december 31-én. 1933. december 3-án szü-
letett Székelykeresztúron. Kolozsváron érettségizett 1952-ben. 1952-1956 
között végezte tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, 
1956-57-ben Komjátszegen, 1957-1968 között Tordatúrban, 1968-tól nyug-
díjbavonulásáig Tordán teljesített lelkészi szolgálatot. Lelkészi munkáját 
egyházunkhoz való hűséggel, töretlen lelkesedéssel, hívei iránti szeretettel és 
felelősséggel végezte. Lelkészi munkája mellett két éven keresztül részt vett 
a lelkészi képzésben is. 

Simén Domokos csíkszeredai lelkész 2000. december 31-én ment nyug-
díjba. 1928-ban született Homoródalmáson. Középiskolai tanulmányait a 
székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban végezte 1947-ben. 1951-ben vé-
gezte el teológiai tanulmányait Kolozsváron. 1951-1952 között Kiiküllő-
széplakon, 1952-1955 között Székelykálban, 1955-1977 között Ádámoson, 
1977-től nyugdíjbavonulásáig Csíkszeredában teljesített lelkészi szolgálatot. 
Nevéhez fűződik a csíkszeredai egyházközség megszervezése. Lelkészi 
szolgálata során egyházához és vallásához való ragaszkodásáról tett tanúbi-
zonyságot, mindig és mindenhol hirdette és megélte unitárius hitét „alkalmas 
és alkalmatlan időben" és helyen egyaránt. 
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Nyugalomba vonult lelkészeinknek, énekvezéreinknek erőt, egészséget 
kívánunk és várjuk, hogy gazdag tapasztalataikkal továbbra is vegyenek 
részt egyházunk szolgálatában. 

Máthé Ernő marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész szeptember 1-től át-
helyezést nyert a dunántúli szórványegyházközségbe. 

Szeptember 1-től gyakorló segédlelkészi kinevezést nyert: Pitó Attila 
Zoltán Sepsiszentgyörgyre, Fazakas Lajos Levente Bözödre, Szilágyi An-
namária Marosvásárhelyre, Cseh Dénes Firtosmartonosra, Jenei László Csa-
ba Pipe-Szásznádasra és Pavelka Attila az egyházi központba segéd-
levéltárosi minőségben. 

Benedek Mihály bözödi lelkész július 1-től választás útján áthelyezést 
nyert a homoródkarácsonyfalvi egyházközségbe. 

Lelkész.- és énekvezérképzés 

A teológiai hallgatóink I. félévi vizsgáikat február 4-én fejezték be. Feb-
ruár 11-12-én tartották meg a csendesnapokat. Ez alkalommal az unitárius 
hallgatók részére dr. Szabó Árpád püspök tartott áhítatot, Simén Domokos 
csíkszeredai lelkész előadást tartott: Hitvédelem és szórványgondozás cí-
men, du. Molnár Tünde marosvásárhelyi orgonaművész tartott előadást: Az 
egyházi ének és zene helye és szerepe valláserkölcsi életünkben és istentisz-
teletünkben címmel, az esti áhítatot Léta Sándor petrozsényi lelkész tartotta. 
12-én a reggeli áhítatot Simén Domokos végezte, előadást tartott Léta Sán-
dor: Egyház és számítógép; lehetőségek és kihívások az ezredfordulón cí-
men, du. a közös előadást dr. Jakubinyi György római katolikus érsek tar-
totta: A Szentírás-fordítás nehézségei példákkal megvilágítva. A csendes-
napok áhítattal fejeződtek be 

Teológiai hallgatóink április 23-25. között húsvét ünnepén legációs szol-
gálatokat végeztek, június 11-13. között pünkösd ünnepén szintén legációs 
szolgálatokat teljesítettek egyházközségeinkben. A Protestáns Teológiai In-
tézetben a II. félévi előadások május 26-án fejeződtek be, a vizsgák május 
29-június 30. között voltak megtartva. A tanévzáró istentiszteletet Kovács 
István teológiai tanár tartotta július 2-án, a belvárosi templomban. 

A Teológiai Intézetben szeptember 7-11. között tartották meg a felvételi 
vizsgát: Ilkei Ildikó, Solymosi Alpár, Gál Zoltán, Tálas Ferenc, Tőkés Ló-
ránt, Pál János, Bató Zsuzsánna, Barabás Zsolt, Nagy Endre, Buzogány Ist-
ván és Kardos József iratkozhattak be az I. évfolyamra. 

A Teológiai Intézetben október 1-én nyitották meg a 2000-2001. tanévet. 
A templomban tartott évnyitó istentiszteleten a lelkészi szolgálatot dr. Szabó 
Árpád püspök végezte. 

Lelkészképesítő vizsgát tett október 17-18-án Demeter Erika magyar-
zsákodi, Simó Rozália sepsiszentgyörgyi, Simó Sándor homoródjánosfalvi 
és Berei István kissolymosi gyakorló segédlelkészek. 
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Fazakas Ildikó homoródszentmártoni és Jenei László Márton dicső-
szentmártoni afiai június 6-án énekvezérképesítő vizsgát tett. 

Le lké sz.be ikta tok 

Rüsz Fogarasi Tibor lelkész beiktató ünnepélyét tartotta január 23-án a 
Kolozsvár 3. sz. monostori egyházközség. A lelkészi kinevezést Bálint Imre 
alsófelsőszentmihályi lelkész olvasta fel, Székely Miklós esperes felkérte a 
lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő beszédét, majd dr. Szabó Árpád püspök 
mondott beiktató beszédet. Esperes beiktatja a lelkészt és üdvözli a püspö-
köt. A gyülekezet nevében Csomós Gizella keblitanácsos, volt gyülekezete, 
Tordatúr nevében Józan Erzsébet mondott köszöntöt. Lelkész az üdvözletek-
re válaszolt. A beiktatót követően az egyházközség fogadást rendezett. 

Jenei Sándor lelkész beiktatóját tartotta a szabédi egyházközség június 
17-én. A beiktatón jelen volt dr. Szabó Árpád püspök. 

Koppándi Botond lelkész beiktató ünnepélyét tartotta a torockó-
szentgyörgyi egyházközség. Az ünnepi istentiszteletet Székely Miklós espe-
res nyitotta meg, Pálfi Dénes egyházköri jegyző felolvasta a püspöki kineve-
zést, lelkész megtartotta beköszöntő istentiszteletét, beiktató beszédet dr. 
Szabó Árpád püspök mondott, esperes üdvözli a püspököt és beiktatja a lel-
készt, a beiktatást követően üdvözlő beszédek hangzottak el, amelyekre lel-
kész válaszolt. Az ünnepség szeretetvendégséggel ért véget. 

Lőrinczi Lajos lelkész beiktatóját tartották október 14-én a csehétfalvi 
egyházközségben. A beiktatón részt vett dr. Szabó Árpád püspök. 

Benedek Mihály lelkész beiktatóját tartotta november 4-én a homoród-
karácsonyfalvi egyházközség. Az ünnepélyes beiktatón dr. Szabó Árpád 
püspök vett részt. 

Különféle rendezvények és közéleti események 

m Január 1-én dr. Szabó Árpád püspök fogadást tartott a püspöki lakáson. 
A fogadáson a püspök üdvözölte a megjelent vendégeket, és beszámolt egy-
házunk elmúlt évi tevékenységéről. Püspök afiát egyházunk nevében Balogh 
Ferenc főgondnok üdvözölte, A fogadáson részt vettek a kolozsvári egyház-
községek lelkészei és hívei, valamint Egyházi Központunk tisztviselői. 

• Az Országos Nőszövetség január 31- február 4 között kézimunka-tan-
folyamot szervezett Kolozsváron. 

• A kolozsvári Unitárius Kollégium diákjai március 15-én ünnepéllyel 
emlékeztek az 1848-as szabadságharcra. Az ünnepélyen Solymosi Zsolt V. 
éves teológiai hallgató tartott áhítatot, a kollégium énekkara kórusszámokat 
adott elő, dr. Fazakas István történelemtanár tartott előadást és a diákok iro-
dalmi összeállítást adtak elő. 

• Dr. Szabó Árpád püspök április 8-14. napjain részt vett az IARF Vég-
rehajtó Bizottságának Oxfordban tartott ülésén. 
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• Dr. Rezi Elek főjegyző április 14-17. napjain az Angol Unitárius Egyház 
Londonban tartott Főtanácsán képviselte egyházunkat, ezt követően április 
17-20. között az ICUU Végrehajtó Bizottságának oxfordi ülésén vett részt. 

• A kíiküllődombói énekkar 150. éves évfordulóját ünnepelte április 30-
án, az ünnepélyen jelen volt dr. Szabó Árpád püspök. 

• A korondi templom építésének 250. évfordulóját ünnepelték május 7-
én. Az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte, 
a templom építésének történetét Farkas László ismertette, a testvérgyüleke-
zet üdvözletét David A. Johnson lelkész tolmácsolta, Balogh Ferenc fő-
gondnok üdvözölte a gyülekezetet. A nőszövetség és a Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet műsora egészítette ki az istentiszteletet, majd Szombatfalvi József es-
peres és dr. Kisgyörgy Árpád főgondnok leleplezték a templom bejáratánál 
elhelyezett emléktáblát. 

• A hagyományos Brassai hetet május 8-13-án szervezték meg. A ren-
dezvényeken az Unitárius Kollégium diákjai is tevékenyen részt vettek. 

• A petrozsényi egyházközség június 4-én ünnepelte templomának 100 
éves évfordulóját. Az ünnepélyen részt vett dr. Szabó Árpád püspök. 

• Öregek Házát avattak Lókodon június 1-én. 
• Az Unitárius Kollégiumok ballagási ünnepségére Kolozsváron június 

10-én, Székelykeresztúron június 9-én került sor. Az ünnepélyeken egyhá-
zunkat dr. Szabó Árpád püspök képviselte. 

• „Magyar-házat" avattak Medgyesen június 25-én, az avató ünnepélyen 
egyházunkat Balogh Ferenc főgondnok képviselte. 

• A Szejke-fürdői Unitárius Világtalálkozót augusztus 12-én tartották meg. 
• Évzáró és kibocsátó istentiszteletet tartottak július 2-án a kolozsvári 

belvárosi templomban. Az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Kovács Ist-
ván teológiai tanár végezte. Unitárius végzős hallgatók: Fazakas Levente, 
Cseh Dénes, Pavelka Attila, Pitó Attila Zoltán, Jenei Csaba Levente, Szilá-
gyi Annamária. A végzősöket Solymosi Zsolt teológiai hallgató üdvözölte, 
az üdvözletre Pavelka Attila végzős hallgató válaszolt. 

• A Teológiai Intézetben július 2-án délután tartották meg az évzárót. 
• Millenniumi istentiszteleteket tartottak egyházközségeinkben július 16-

án. Az istentiszteletek alkalmával úrvacsoraosztás is volt. 
• Falutalálkozót tartottak Homoródszentmártonban július 16-án. A talál-

kozón jelen volt dr. Szabó Árpád püspök. 
• A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet július 10-17. között szervezte meg a 

szórványgyermekek táborát Homoródszentmártonban. 
• A kolozsvári és a székelykeresztúri kollégiumok július 18-án tartották a 

felvételi vizsgákat. 
• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége július 27-28-án tartotta 

évi rendes konferenciáját Kolozsváron. 
• Papnétalálkozót tartottak Kolozsváron július 27-29. napjain. 
• Budapesten tartott Szent István-napi ünnepségen egyházunkat dr. 

Szabó Árpád püspök képviselte, augusztus 20-án. 
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• A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Országos konferenciáját augusztus 2 4 -
27. között tartotta Vargyason. 

• Ifjúsági színjátszó-találkozót tartottak augusztus 4-6 . között Fiatfalván. 
• Az Unitárius "Nők Országos Szövetsége szeptember 1-3. között tartotta 

évi konferenciáját Magyarsároson. 
• Unitárius Kollégiumainkban szeptember 4-én tartották meg az évnyitót. 
• Koppándi Botond torockószentgyörgyi lelkész és Gyerő Dávid ifjúsági 

titkár az Amerikai Egyesült Államokban folytatják tanulmányaikat. Csete 
Árpád ravai lelkész Angliában tanul tovább. 

• Falutalálkozót tartottak szeptember 9-én Homoródalmáson, a találko-
zón részt vett dr. Szabó Áipád püspök. 

• Millenniumi ünnepséget rendeztek Székelykeresztúron szeptember 10-
én. Az ünnepség alkalmával kopjafát avattak a lelkészi lakás udvarán. 

• Dr. Szabó Árpád püspök október 1-10. között látogatást tett az Ameri-
kai Unitárius Univerzalista Egyházban. 

• Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg október 6-ára a 
kolozsvári Szent Mihály templomban, egyházunkat dr. Rezi Elek főjegyző 
képviselte. 

• Az 1956-os forradalomra emlékeztek Budapesten. A megemlékezésen 
részt vett dr. Szabó Árpád püspök. 

• IARF regionális konferenciai konferenciát tartottak október 25-29 . kö-
zött a németországi Klingbergben. A konferencián részt vett: dr. Szabó Ár-
pád püspök, dr. Rezi Elek főjegyző, Andrási György előadó-tanácsos, Szé-
kely Miklós esperes, Székely Kinga homoródszentpéteri lelkész és Bartha 
Zsuzsa mészkői lelkész. 

• Dávid Ferenc emlékünnepélyt tartottak Pestszentlőrincen, az ünnepé-
lyen dr. Szabó Árpád végzett szószéki szolgálatot, az ünnepségen részt vett 
Mádl Ferenc államelnök. 

• A Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Dávid Ferenc-emlékünnepélyt tartott 
november 11-én Déván. 

• A székelykeresztúri Unitárius Kollégium X. osztályos tanulói látogatást 
tettek a kolozsvári Unitárius Kollégiumban november 17-19. között. 

• Templomjavítási és harangjavítási ünnepélyt tartottak Marosvásár-
helyen, november 19-én. Az ünnepélyen jelen volt dr. Szabó Árpád püspök 
és dr. Kisgyörgy Árpád főgondnok. 

Halottaink 

Székely Gergely ny. lelkész 80. éves korában, január 29-én Mészkőn el-
hunyt. 1921. január 21-én született Magyarszováton, 1940-ben érettségizett a 
kolozsvári Unitárius Kollégiumban, teológiai tanulmányait a Kolozsvári 
Unitárius Teológiai Akadémián végezte, 1944-ben tett teológiai szakvizsgát. 
1944-1946 között Kocsordon, 1946-1949 között Verespatakon, 1949-56-ig 
Tordatúrban, 1956-1987-ig Mészkőn volt lelkész. 1987-ben nyugalomba 
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vonult. Január 31-én temették a mészkői unitárius templomból a mészkői 
temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Bartha Károlyné Gyerkes 
Zsuzsánna végezte, egyetemes egyházunk nevében dr. Szabó Árpád püspök, 
a kolozs-tordai egyházkör nevében Székely Miklós esperes, a lelkésztársak 
nevében Benedek Sándor írisztelepi lelkész búcsúztatta, a sírnál a helybeli 
lelkész és püspök afia mondtak beszédet. 

Mester Ákos ny. lelkész 78. éves korában, február 9-én Székelyud-
varhelyen elhunyt. 1921. szeptember 18-án született Székelymúzsnán, 1948-
ban elvégezte a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémiát, majd 1976-ig a 
tarcsafalvi egyházközség lelkésze volt. 1976-ban betegnyugdíjba, majd öreg-
ségi nyugdíjba ment. Február 11-én temették a székelyudvarhelyi unitárius 
templomból a székelymúzsnai temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot 
Kedei Mózes székelyudvarhelyi esperes végezte. 

Bálint Benczédi Ferencné sz. Benczédi Réka, Kolozsvár belvárosi lel-
kész felesége, életének 46. évében, február 24-én Kolozsváron elhunyt. 
1954. október 6-án született Küküllődombón, középiskolai tanulmányait 
1973-ban végezte a dicsőszentmártoni 2. sz. középiskolában, 1976-ban 
felsőfokú egészségügyi iskolát végzett Székelyudvarhelyen, 1976-tól 
különböző egészségügyi intézetekben dolgozott. 1995-től a kolozsvári belvá-
rosi unitárius egyházközség pénztárosa volt. Február 26-án temették a ko-
lozsvári Házsongárdi Temető kápolnájából. A temetésen a lelkészi szolgá-
latot Kriza János lelkész végezte, a désfalvi egyházközség nevében Szent-
györgyi Sándor désfalvi lelkész mondott beszédet, majd a küküllődombói és 
a désfalvi énekkar énekelt. Február 27-én helyezték örök nyugalomra a 
székelyudvarhelyi temetőbe. A sírnál Kedei Mózes székelyudvarhelyi lel-
kész búcsúztatta, férje évfolyamtársai nevében Szombatfalvi József székely-
keresztúri lelkész mondott beszédet. 

Nyitrai Csongorné sz. Németh Ildikó kobátfalvi lelkészné 58 éves ko-
rában, április 15-én Székelyudvarhelyen elhunyt. Április 17-én temették a 
székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi templomból a székelyudvarhelyi teme-
tőbe. A temetésen a lelkészi szolgálatot Ríisz Domokos székelyudvarhelyi 
lelkész végezte, a sírnál Riisz Domokos és Kedei Mózes székelyudvarhelyi 
lelkészek, valamint Szombatfalvi József székelykeresztúri lelkész mondtak 
búcsúbeszédet. 

Sebe Ferenc ny. előadó-tanácsos, lelkész 85 éves korában július 16-án 
Kolozsváron elhunyt. 1915. augusztus 10-én született Pipén, középiskolai 
tanulmányait a kolozsvári Unitárius Kollégiumban végezte 1934-ben, 1939-
ben tett teológiai szakvizsgát a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián, 
középiskolai vallástanári vizsgát tett 1944-ben, 1939-ben Székelykeresztúron 
felügyelő tanár, 1940-ben Erzsébetvároson gyakorló segédlelkész, majd 
Tordán segédlelkész, 1941-1945 között kadácsi rendes lelkész, 1945-1946 
között Magyarzsákodon, 1946-61 között Kolozsváron volt lelkész, 1962-63-
ban a kolozs-tordai egyházkör esperese, 1963-1982 között előadó-tanácsos. 
Nyugdíjbamenetele után hosszú éveken át a kidéi egyházközség beszolgáló 
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lelkészeként, a besztercei és nagybányai leányegyházközségeket, valamint a 
kidéi egyházközségekhez tartozó szórványokat gondozta. Július 20-án te-
mették Kolozsváron a Házsongárdi Temetőbe, a temetésen a lelkészi szol-
gálatot Bálint B. Ferenc kolozsvári lelkész végezte, egyházi központunk ne-
vében dr. Szabó Árpád püspök, a lelkészek nevében Lőrinczi Károly 
aranyosrákosi lelkész búcsúztatta. 

Kovács Istvánné sz. Albert Erzsébet, Kovács István teológiai tanár és 
lelkész felesége, életének 42. évében, október 25-én Kolozsváron elhunyt. 
1958. május 23-án született Bözödön. 1980-1991 között homoródújfalvi 
lelkészné, 1992-1996 között egyházi központunk pénztárosa volt. Október 
31-én temették a Házsongárdi Temetőbe. A temetési szertartáson részt vettek 
a családon és hozzátartozókon kívül az egyetemes egyház vezetői, a teológi-
ai intézet .tanárai, lelkészek, teológiai hallgatók, egykori tanítványok, vala-
mint a homoródújfalvi gyülekezet híveinek egy csoportja. A magyarországi 
lelkészkar képviseletében Kászoni József és Rázmány Csaba voltak jelen. A 
lelkészi szolgálatot Bálint B. Ferenc kolozsvári lelkész végezte. A sírnál 
Ilkei Árpád homoródújfalvi lelkész és Kászoni József budapesti lelkész bú-
csúztatta. 

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! 
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