
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Mindenki egy ősrégi királyságból származik. De milyen kevesen viselik 
magukon ma már e származás jegyeit. (Novalis) 

Igaz lelkünket, akárcsak ünneplő ruhánkat, gondosan őrizzük meg, hogy 
tiszta legyen majd az ünnepekre. {József Attila) 

Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem 
használni, mikor lehetne, nagy vétek. (Bod Péter) 

Szűk körben beszűkül az értelem. Az ember nagyobb céljai által növek-
szik. (Seneca) 

A szemnek is megvan a mindennapi kenyere, az ég. (Emerson) 

Add, hogy törekedjek, ne arra, hogy engem vigasztaljanak, de hogy én 
vigasztaljak. Ne arra, hogy engem szeressenek, de hogy én szeressek. (Assisi 
Szent Ferenc) 

A szeretet nem uralkodik, de művel, és ez több. (Goethe) 

De a tanári pályában épp ez a gyönyörű. Ez a pazarlás. Ez a legönzetle-
nebb pálya a világon: mert azt, hogy egy tanár mit csinál, hány mikronnyival 
emelte meg nemzete műveltségét, ellenőrizni nem lehet. Míg a művész min-
dig egy nagy perselybe, a halhatatlanságba teszi bele a filléreket... A tanár, 
ha igazán tanár, állandóan ajándékozza magát. És ez az ajándékozás a gyö-
nyörű ebben a pályában. (Németh László) 

A tanítás sokat tesz, de a biztatás tesz mindent. A biztatás olyan a szidás 
után, mint a nap az eső után, gyümölcsöző növekedés. (Goethe) 

Nem sejtjük, milyen értéke van valóban szavainknak és tetteinknek. 
(Emerson) 

Az a leggazdagabb, kinek örömei a legkevesebbe kerülnek. (H. D. 
Thoreau) 

Gazdag hatalmasok szövetkezése igazságosság nélkül, mi más, mint nagy 
rablógazdálkodás. (Augustinus) 

Ha értéked élvezni vágyod, / tedd értékessé a világot. (Goethe) 
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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
ai A 2003. év első felében az Egyházi Képviselő Tanács rendkívüli ülését 

január 23-án tartotta, ahol körvonalazta a költségvetést és más, pénzügyi és 
gazdasági vonatkozású ügyeket, I. évnegyedi rendes ülését pedig március 
27-én. Január 22-én Kolozsváron ülésezett egyházunk Testvéregyházközségi 
Bizottsága. Napirenden szerepeltek új testvérkapcsolatok, további kapcsola-
tok teremtésének feltételei, a 2003. évi zarándoklatok rendje, az erdélyi uta-
zások feljavításának esélye és az egyházköri képviselők beszámolói a 2002. 
évi kapcsolatokról. 

Egyházköri munka 
«a A 2002-es év munkáját számba vevő egyházköri közgyűléseit 2003 

nyarán a következők szerint szervezték meg: a kolozs-tordai egyházkör júni-
us 28--án Kolozsváron, a belvárosi egyházközségben, dr. Rezi Elek főjegyző 
és Máthé Dénes főgondnok részvételével, a szószéki szolgálatot Dimén Jó-
zsef tordatúri lelkész végezte; a marosi egyházkör június 21-én Marosvásár-
helyen, Máthé Dénes főgondnok és dr. Rezi Elek részvételével, az istentisz-
teleten Jakabházi Béla helybeli gy. s.lelkész prédikált; a küküllői egyházkör 
június 20-án Küküllődombón, Gyerő Dávid előadótanácsos részvételével, az 
istentiszteleten Szentgyörgyi Sándor désfalvi lelkész prédikált; a székelyke-
resztúri egyházkör június 28-án Kissolymosban, dr. Szabó Árpád püspök 
részvételével, Pitó Attila tarcsafalvi lelkész szószéki szolgálatával; -a szé-
kelyudvarhelyi egyházkör június 28-án Homoródújfaluban, Gyerő Dávid 
előadótanácsos részvételével, a szószéki szolgálatot i f j . Szombatfalvi József 
homoródszentmártoni gy. s.lelkész végezte; a háromszék-felsőfehéri egy-
házkörben május 24-én Brassóban, Gyerő Dávid előadótanácsos részvételé-
vel, a prédikátor Demeter Sándor sepsiszentgyörgyi gy. s.lelkész volt. 

Lelkészképzés 
• Az unitárius hallgatók a 2003-as év húsvéti és pünkösdi ünnepein legá-

ciós szolgálatokat végeztek egyházközségeinkben. Az Egyházi Képviselő 
Tanács ülésein részletesen kiértékelte az erről szóló jelentéseket, és a legá-
tust fogadó egyházközségeknek köszönetet mondott. 

n A hallgatók a 2003. januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizsgái-
kat. A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeikkel kiemelkedtek 
Lakatos Csilla Adél V. éves (10-es általánossal), Ilkei Ildikó III. éves (10-es 
általánossal) és Orbán Erika (9,80-as általánossal) hallgatók. A II. félévi 
vizsgákra a júniusi vizsgaidőszakban került sor, a legkiemelkedőbb ta-
nulmányi teljesítményt ezúttal is Lakatos Csilla Adél (10-es általános), Ilkei 
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