
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m Október 19-én Brassóban elkezdődött a rendkívüli egyházköri közgyű-

lések sorozata, amely 21-én Kolozsváron, 22-én Székely keresztúron, 23-án 
Homoródszentmártonban, 24-én Dicsőszentmártonban és 25-én Nagyernyén 
folytatódott. A közgyűlések tárgysorozatán az Alaptörvény módosítására tett 
javaslatok feletti határozat, illetve a Zsinat és a Főtanács tagjainak megvá-
lasztása szerepelt. 

• A 2002. év negyedik negyedében az Egyházi Képviselő Tanács rendes 
ülését november 14-én tartotta, amelyen a Zsinat és Főtanács ülésének elő-
készítése képezte a fő napirendi pontot. 

• Az Unitárius Egyház Zsinata és Főtanácsa november 29-30-án az 
aranyosszéki Kövenden ülésezett. A legfőbb törvényhozó, illetve kormányzó 
testületek elfogadták az Egyházi Alaptörvény módosításait, illetve a mellékle-
tét képező szabályzatokat. A Zsinat és Főtanács ülése keretében főhatósági vá-
lasztásokat tartottak, amelyek eredményeképpen dr. Szabó Árpádot újraválasz-
tották a püspöki tisztségbe, dr. Rezi Eleket pedig a főjegyzőibe; az Egyház új 
főgondnokai Máthé Dénes és Kolumbán Gábor lettek, az új közügyigazgató 
pedig Szabó László. A Zsinat keretében tartott istentiszteleten felszentelték az 
elmúlt zsinati ülés óta lelkészi oklevelet szerzetteket: Székely Kinga Réka 
(Homoródszentpéter), Czire Szabolcs (Kolozsvár), Ferenczi Enikő (Kolozs-
vár), Berei István (Kissolymos), Demeter Erika (Erdőszentgyörgy), Simó Sán-
dor (Homoródjánosfalva), Szabó László (Kolozsvár), Vida Rozália (Sep-
siszentkirály), Molnár Attila (Székelykál), Tódor Csaba (Homoródszentpál), 
Cseh Dénes (Gagy), Fazakas Lajos Levente (Bözöd), Jenei László Csaba 
(Pipe-Szásznádas), Pavelka Attila (Magyarzsákod), Pitó Attila Zoltán (Tar-
csafalva), Pálffy Annamária (Marosvásárhely), dr. Gellérd Judit (Chico, AEA) 

Lelkészképzés 
• Unitárius teológiai hallgatóink december 24-27. között a karácsonyi 

ünnepen legációs szolgálatokat végeztek. Az őket fogadó egyházközségek-
nek és lelkészi családoknak köszönetünket fejezzük ki az együttlétért. 

Lelkésztovábbképzés 
• A 2002. év III. évnegyedének lelkészi értekezleteit egyházköreinkben 

rendre tartották: október 7-én Kolozsváron, október 10-én Bözödön, október 
11-én Adámoson, október 8-án Fiatfalván, október 9-én Székelyderzsben és 
október 2-án Nagyajtán. Az értekezletek egyetlen témáját a vallásoktatás 
kalendarisztikus és tematikus terveinek kidolgozása képezte, dr. F. Ferenczi 
Rita előadótanácsos vezetésével. 
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• A IV. évnegyedi lelkészi értekezletekre november elején került sor, a 
következők szerint: 4-én Kolozsváron, 12-én Jobbágyfalván, 8-án Magyar-
sároson, 5-én Székelykeresztúron, 6-án Sepsiszentgyörgyön és 7-én Székely-
udvarhelyen. A fő előadást Kovács Sándor teológiai lektor tartotta Adalék a 
partiumi unitárius misszió 16. századi történetéhez címmel. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Szeptember 29-én az árkosi egyházközség őszi hálaadási ünnepélyén az 

egyházi beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta. Ugyanazon napon tartot-
ták a PTI évnyitóját is Kolozsváron, valamint az EMTE évnyitóját Csíksze-
redában, ahol az egyház útravalóját Gyerő Dávid előadótanácsos tolmácsol-
ta. 

• Október 3-án meglátogatta egyházunkat dr. Szalay István, a Magyar 
Miniszerelnöki Hivatal egyházi ügyekért felelős államtitkára. A vendég fő-
ként egyházunk szükségleteiről érdeklődött, és annak általános helyzetképé-
ről tájékozódott, majd ígéretet tett a határon túli magyar történelmi egyhá-
zaknak nyújtott támogatás folytatására. 

• Az Erdélyi Magyarok Egyesülete meghívására október 4-én az egyesü-
let budapesti székházában dr. Gaal György Erdély unitárius iskoláiról tartott 
előadást. Ugyanazon a napon a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
marosvásárhelyi évnyitóján dr. Szabó Árpád püspök is részt vett, este pedig 
vendége volt a Mádl Ferenc köztársasági elnök tiszteletére adott vacsorának. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara október 6-án tartotta év-
nyitó istentiszteletét, ahol a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök vé-
gezte. Dr. Rezi Elek dékán a kolozsvári gyülekezet előtt számba vette az in-
tézet 31 hallgatóját, majd az induló tanév kihívásairól beszélt. 

• Október 12-én a Fadrusz-napok alkalmával tartott ökumenikus isten-
tiszteleten a kolozsvári Szent Mihály-templomban dr. Szabó Árpád is beszé-
det mondott. 

• Október 24-én a történelmi egyházak képviselői, köztük Gyerő Dávid 
és Mikó Lőrinc előadótanácsosok, valamint Székely Botond felügyelő gond-
nok, kiszálltak Verespatakra a bányavállalkozás környezetvédelmi követ-
kezményeinek megvizsgálására. 

• Október 28-án a Lelkészképesítő Bizottság munkaértekezleten foglal-
kozott a 2002-ben végzett gyakorló segédlelkészekkel, 29-én pedig a 2001-
ben végzett gyakorló segédlelkészekkel tartottunk konzultációt. 

• Október 31-én a teológiai hallgatók megkoszorúzták a Házsongárdi te-
metőben pihenő unitárius nagyjaink sírját. 

• A kolozsvári Unitárius Kollégium november 6-9. között szervezte meg 
az immár rangos minősítést kiérdemelt III. Kollégiumi Napokat, az időzítés-
sel is tisztelegvén Dávid Ferenc egyházalapítónk emléke előtt. A menetrend 
gerincét képzőművészeti kiállítás, diáklap-ismertető, színielőadás, táncház, 
irodalmi kávéház, iskolatörténeti és műveltségi vetélkedő, gólyabál, versösz-
szeállítás, ismeretterjesztő előadások, népdalverseny és kórusfellépés alkotta. 
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n November 9-én az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezte dé-
vai emlék-zarándoklaton 500 zarándok tette tiszteletét Dávid Ferenc emlék-
műve előtt. A várban tartott istentiszteleten Bálint Róbert petrozsényi lelkész 
végzett szolgálatot, utána a sepsiszentgyörgyi ifjúsági egylet várjátékot adott 
elő. A zárómozzanatot Kossuth-emlékmüsor képezte a református templom-
ban. 

ÍH December 13-14-én Budapesten szervezték meg a határon túli magyar 
oktatás állapotát számba vevő I. Apáczai Konferenciát, amelyen dr. Szabó 
Árpád püspök a felekezeti középiskolai oktatásról előadást tartott, Gyerő 
Dávid előadótanácsos pedig a bentlakások helyzetét taglaló munkacsoport-
ban vázolta fel egyházunk tapasztalatait. 

• December 21-én indult be a Kolozsvárt és környékét lefedő Agnus Rá-
dió sugárzása. A rádió a történelmi magyar egyházak szolgálatában a vallá-
sos közösségek szükségeit kívánja kezelni, ugyanakkor közel akar kerülni 
azokhoz is, akik egyházaiktól távol vannak. A rádió adásait minden reggel 3 
és 8, illetve délután 12 és 15 óra között sugározza a 88,3 FM hullámhosszon. 

Személyi változások 
m Veres Tímeát, bethlenszentmiklósi lelkészünk feleségét, alkalmaztuk a 

küküllői egyházkör könyvelői állásába, 2002. október 1-től. 
m Szabó Előd tanulmányait megszakított teológiai hallgatót alkalmaztuk 

egy évre, segédlevéltárosi munkára, a NKÖM-tól pályázati úton elnyert fize-
téssel, 2002. október 15-től. 

• Lakatos Sándor teológiai hallgatót fél éves próbaidőre alkalmaztuk a 
közszolgáltatási rádió, valamint az Agnus rádió unitárius adásainak szerkesz-
tői állásába, november 15-től. 

Kiadványok 
m A 2002. év IV. negyedében állandó kiadványaink közül megjelent az 

Unitárius Közlöny 2002. július-októberi száma 4000 példányban, valamint 
az unitárius falinaptár és kártyanaptár, az Unitárius Kalendárium és zsebnap-
tár, az unitárius kollégiumok értesítője, az Unitárius Szószék idei 1-2. száma 
és a Nők Világa karácsonyi száma. Újranyomott formában, változatlan tarta-
lommal megjelent az Unitárius Káté is, 3000 példányban. 

Halottaink 
Balogh Ferenc építészmérnök, Unitárius Egyházunk főgondnoka, életé-

nek 62. évében, 2002. október 29-én hirtelen elhunyt. Egyházunk szolgálatá-
ban felelősséggel és odaadással vett részt, előbb a kolozsvár-belvárosi egy-
házközség gondnokaként, majd 1996-tól az Egyház főgondnokaként. Életét 
szolgáló szeretet, hitét cselekedeteiben felmutató hűség és Istenben bízó re-
ménység jellemezte. Temetése november 16-án volt a Házsongárdi temető-
ben. Emlékét szeretettel megőrizzük. 
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