
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• A 2003. év második felében az Egyházi Képviselő Tanács II. évnegyedi 

rendes ülését július 11-én tartotta, ahol a Főtanács ülésének előkészítése al-
kotta a fő napirendi pontot. A III. évnegyedi rendes ülésre szeptember 25-én 
került sor, a IV. évnegyedi rendes ülésre pedig november 27-én, minden 
esetben Kolozsváron. 

• A Főtanács 2003. évi rendes ülésére augusztus 29-30-án került sor Ko-
lozsváron. A 2002. év egyházi állapotait és megvalósításait számba vevő 
legfőbb kormányzó testület ülése az első volt az új személyi összetételében, 
a Főtanács ugyanis 2002 végén újabb hatéves ciklusra újította meg személyi 
összetételét. Az ülés keretében választásokat tartottak az időközben megüre-
sedett testületi és bizottsági tagságra, ezek eredményeként Farkas Emőd 
(Kolozsvár) az Egyházi Képviselő Tanács, Kelemen Levente (Oklánd) a 
Misszió Bizottság, Fekete Levente pedig a Valláserkölcsi Nevelési és Okta-
tásügyi bizottság új tagja lett. A főtanácsi istentiszteleten Kiss Gergely 
székelyszentmihály-benczédi lelkész prédikált, a záró ebéd pohárköszöntőjét 
a Berde-serleggel dr. Máthé Dénes főgondnok mondta. 

Lelkészképzés 
• Az unitárius teológiai hallgatók 2003 nyarán is megbízást kaptak a nyá-

ri gyakorlat elvégzésére. A következő egyházközségek részesülnek e szolgá-
lat áldásaiból, egy-egy hónapos időtartamra: Kolozsvár, Torda, Kolozs, 
Alsófelsőszentmihály, Nagybánya, Csokfalva-Szováta, Segesvár, Adámos, 
Fiatfalva, Siménfalva-Tordátfalva, Firtosváralja, Székelykeresztúr, Gyepes, 
Oklánd, Székelymuzsna, Székelyudvarhely, Homoródalmás, Kézdivásár-
hely, Brassó, Bárót, Nagyajta és Vargyas. 

• A 2003-2004-es tanévben a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Ka-
rának I. évfolyamára a szeptember 10-13-i felvételi vizsga után a következő 
hallgatók iratkozhattak be: Tóth Zsuzsanna (Homoródszentpéter), Kisgyörgy 
Tamás (Csíkszereda), Lőrinczi Botond (Székelykeresztúr) és Andorkó Attila 
(Sepsiszentgyörgy). 

• A Lelkészképesítő Bizottság 2003. szeptember 22-23-án lelkészképesí-
tő pótvizsgát tartott, ahol Koppándi-Benczédi Zoltán lupény-vulkáni és i f j . 
Szombatfalvi Józse/homoródszentmártoni gyakorló segédlelkész lelkészi ok-
levelet szerzett. 

• A Protestáns Teológiai Intézetben a II. évfolyamot elvégzett hallgatóknak 
kiírt minősítő alapvizsgát ugyancsak szeptember 22-23-án tartották. Unitárius 
hallgatóink a következő eredményeket érték el: Csorna Csilla Mónika 8,37, Kiss 
János Csaba 6,66, Rácz Norbert Zsolt 8,75 és Székely Mónika Rebeka 7,50. 
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• Október 10-én volt az unitárius egyetemi és teológiai hallgatók új bentla-
kásának avató ünnepélye Kolozsváron. Az észak-amerikai hittestvérek ado-
mánya, a magyar kormány Apáczai Közalapítványon át nyújtott támogatása és 
egyházközségeink, ill. híveink hozzájárulása révén felépült új otthon közel 40 
fiatal egyetemi és teológiai hallgatót fogad be az új tanévtől kezdődően. Az 
ünnepélyen jelen volt az Apáczai Közalapítvány kuratóriumának küldöttsége 
is, élén Kőnig Sándor elnökkel és Csete Örs irodaigazgatóval. 

• Az ősz folyamán új unitárius istentiszteleti lehetőséggel gazdagodott a 
kolozsvári ifjúság és az itt tanuló egyetemi hallgatói réteg: kéthetente, vasár-
nap esténként az egyház Dávid Ferenc Dísztermében jelképesen LángÓl-
estnek nevezett ifjúsági istentiszteletre kerül sor. A máris népszerű hitéleti 
fórum eddigi szónokai Czire Szabolcs és Kovács Sándor teológiai tanárok, 
valamint Jakabházi Béla marosvásárhelyi és Koppándi Botond torockószent-
györgyi lelkészek voltak. 

h Unitárius teológiai hallgatóink 2003. december 24-27. között a kará-
csonyi ünnepen legációs szolgálatokat végeztek. Az őket fogadó egyházköz-
ségeknek és lelkészi családoknak köszönetünket fejezzük ki az együttlétért. 

Lel késztová b bképzés 
Ü A 2003. év III. évnegyedi lelkészi értekezleteket egyházköreinkben a 

következők szerint tartották: október 2-án Homoródszentpálon, 6-án Toroc-
kón, 7-én Székelykeresztúron, 8-án Baróton, 9-én Bethlenszentmiklóson és 
10-én Szentgericén. Az értekezletek központi előadását Czire Szabolcs teoló-
giai tanár tartotta A posztmodern korszakváltás ígérete és az unitarizmus 
címmel. 

• A IV. évnegyedi lelkészi értekezletekre november elején került sor, a 
következők szerint: 12-én Kolozsváron, 11-én Szentgericén, 7-én Fehéregy-
házán, 4-én Székelykeresztúron, 6-án Székelyudvarhelyen és 5-én Brassó-
ban. A fő előadást Kovács Sándor teológiai tanár tartotta Gondolatok 
Servetus halálának 450. évfordulóján címmel. 

Enekvezérképzés 
• Az Énekvezér-képesítő Bizottság által szeptember 23-án tartott vizsgán 

a következők szereztek unitárius énekvezéri oklevelet: Tódor Éva, Homo-
ródszentpál (9,80-as általánossal), Székely Mónika, Tarcsafalva (9,00), Tar 
Imre, Marosszentgyörgy (8,60), Jenei Ildikó, Pipe-Szásznádas (8,40) és Már-
kodi Attila, Nyárádgálfalva (7,00). Az újonnan képesített énekvezérek min-
denike unitárius egyházközségi alkalmazásban áll. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• Július 19-én a brássói egyházközség emléktábla-avatással egybekötött 

ünnepséget szervezett Székely Mózes erdélyi fejedelem halálának 400. év-
fordulóján, ahol a szószéki szolgálatot püspök afía végezte. 
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• Július 24-én a Tusnádfűrdőn tartott szabadegyetemen dr. Szabó Árpád 
püspök is előadást tartott Egyházi értékek és javak Európában címmel. 

• Július 27-én a Fehéregyházán szervezett Petőfi-emlékünnepélyen püs-
pök afia prédikált. 

• Augusztus 1-3. között Homoródszentpálon került sor a VII. ODFIE 
Színjátszó Találkozóra. 

• Augusztus 2-án a bözödújfalusi tónál levő megemlékezésen püspök afia 
is beszédet mondott. 

• Augusztus 9-én került sor meg a Szejkefürdői Unitárius Találkozóra. 
• Augusztus 11-én Jeffrey Teagle, az angliai unitárius egyház főtitkára és 

felesége erdélyi látogatása során püspök afia kíséretében Dévára látogatott. 
• Augusztus 21-24. között az ODFIE Nagyajtán rendezte meg a XXVII. 

Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát. 
• Augusztus 23-án dr. Tonk Sándor egyetemi tanár, az Erdélyi Reformá-

tus Egyházkerület főgondnoka temetésén dr. Szabó Árpád püspök és Kolum-
bán Gábor főgondnok képviselte egyházunkat. 

• Augusztus 28-29-én tartotta az Unitárius Lelkészek Országos Szövet-
sége évi rendes lelkészi konferenciáját Kolozsváron. 

• Szeptember 1-8. között az aranyosszéki Várfalván szerveztük meg az 
idei év második gyermektáborát, 30 unitárius gimnazista és kisiskolás rész-
vételével, akik Magyarszovát, Alsófelsőszentmihály, Alsórákos, Sinfalva, 
Aranyosrákos, Medgyes, Magyarsáros, Kövend, Kolozsvár és Várfalva egy-
házközségéből érkeztek. 

• Szeptember 4-én a Sapientia Alapítvány alapítói ülésén dr. Szabó Árpád 
püspök, kuratóriumi ülésén pedig Kolumbán Gábor főgondnok is részt vett. 

• Szeptember 6-án tartották az Unitárius Nők Országos Szövetségének 
konferenciáját Kolozsváron. 

• Szeptember 9-én dr. Szabó Árpád püspök, Kolumbán Gábor főgondnok 
és Gyerő Dávid előadótanácsos találkozott Abdelfattah AmorxdA, az ENSZ 
vallásügyi raportőrével. Amor úr egyházunk általános helyzetéről és az ál-
lammal való viszonyáról érdeklődött. 

• Szeptember 12-13-án volt az unitárius lelkészi családok találkozója 
Székelykeresztúron. 

• Szeptember 18-án Kolozsváron a Romániai Intézmény a Békéért egy-
napos értekezletet szervezett Verespatak megmentéséért, amelyen Gyerő 
Dávid előadótanácsos vett részt. 

• Szeptember 19-21-én ünnepelték Székelykeresztúron az Unitárius Kol-
légium és templom építésének 210. évfordulóját. 

• Szeptember 20-án Kobátfalván torony- és harangszentelést tartottak, 
ahol az ünnepi szónok dr. Szabó Árpád püspök volt. 

• Október 4-én a kidéi falunapok ünnepi istentiszteletén dr. Szabó Árpád 
püspök prédikált. 

• Október 4-én a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának tanévnyitó 
ünnepélyén egyházunk üdvözletét Nagy László helyi lelkész tolmácsolta. 
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• Október 5-én a PTI Unitárius Karának tanévnyitó istentiszteletén dr. 
Rezi Elek prédikált. 

• Október 7-én a Kolozs megyei főispán a népszavazásra való buzdítás 
témával megbeszélést szervezett az egyházfőknek, ahol az unitárius püspök 
is jelen volt. 

• A PTI Tanácsa október 10-én tartotta őszi ülését, amelyen Máthé Dénes 
főgondnok és Gyerő Dávid előadótanácsos, valamint dr. Rezi Elek dékán és 
Kovács Sándor teológiai tanár vett részt. 

• Október 12-én az ürmösi egyházközség az Öregek napja alkalmából 
ünnepélyt szervezett, ahol a szószéki szolgálatot püspök afia végezte. 

• Október 17-én a kolozsvári televízió kerekasztal-megbeszélést szerve-
zett az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatáról, ahol dr. Szabó 
Árpád püspök is részt vett. 

• Október 17-19-én a Gaudeamus Alapítvány Segesváron tanácskozást 
tartott Szórványkollégiumok találkozója címmel, amelyen unitárius részről 
Solymosi Zsolt vallástanár vett részt. 

m Október 19-én a kőhalmi egyházközség megalakulásának 25. évfordu-
lójából tartott ünnepélyen püspök afia végezte a szószéki szolgálatot. 

• Október 22-23-án a World Vision Romania szervezésében A szociális 
szolgáltatások vására című rendezvényre került sor Kolozsváron, Lakatos 
Csilla kórházlelkész részvételével. 

• Október 25-én a Római Katolikus Teológiai Intézet megalakulásának 
250. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyen dr. Szabó Árpád püspök is 
részt vett. 

• Október 28-án a Duna Televízió kerekasztal-megbeszélést rögzített Ko-
lozsváron a reformáció tárgykörében, unitárius részről dr. Szabó Árpád püs-
pök részvételével. 

• November 6-8-án a Protestáns Teológiai Intézetben emlékkonferenciát 
tartottak a Heidelbergi Káté évfordulóján, ahol dr. Rezi Elek dékán is elő-
adást tartott A katekizmusok felettébb szükséges voltáról címmel. A dísz-
doktor-avatáson egyházunk jelöltje: dr. Balázs Mihály szegedi irodalomtör-
ténész és dr. Rebecca Parker, a berkeleyi Starr King Teológiai Intézet elnö-
ke is díszdoktori címet kapott. 

• Az ODFIE november 8-án választmányi ülést tartott Kolozsváron. 
• November 9-én Bethlenszentmiklóson kórustalálkozót tartottak, az is-

tentisztelet szószéki szolgálatát dr. Szabó Árpád püspök végezte. 
November 12-16. között tartották a kolozsvári Unitárius Kollégium IV. 

Kollégiumi napjait, amelynek keretében az intézmény ünnepélyesen is fel-
vette János Zsigmond nevét. 

h November 16-án az Agnus Rádió szervezésében konferenciát tartottak 
Kolozsváron A közösségi rádiózás jövője Romániában címmel, egyházunkat 
Lakatos Sándor mb. rádiószerkesztő képviselte. 

• November 13-19. között egyházunkat Olivia Holmes, az amerikai Uni-
tárius Univerzalista Egyház nemzetközi igazgatója látogatta meg, azzal a fő 
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céllal, hogy részt vegyen két tanácskozáson, amelyeket az amerikai Testvér-
egyház Tanács hívott össze a testvéregyházközségi kapcsolatok pénzügyi-
gazdasági vonatkozásainak vizsgálatára. 

• November 14-én tartották Kolozsváron az ODFIE egyház- és nemzet-
történeti vetélkedőjét. 

• November 15-én nagyszabású Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot 
szerveztünk Déván, amelynek keretében felavattuk a helybeli unitárius 
imaházat és zarándokközpontot is. 

• November 21-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület A magyar tudomány 
napja címmel konferenciát tartott Kolozsváron, amelyen püspök afia is részt 
vett. 

• November 21-én tartotta az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóri-
uma 2003. évi kiértékelő ülését, amelyen az egyházi szaktestület elnökeként 
Gyerő Dávid előadótanácsos is részt vett. 

• November 22-én tartották az első unitárius kórustalálkozót Marosvá-
sárhelyen, 18 egyházi énekkar részvételével. 

• November 23-án Dimény József lelkész beiktatóján a lelkészbeiktató 
beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta, jelen volt Máthé Dénes főgond-
nok is. 

• A Magyarországi Unitárius Egyház 2003. november 29-30-án tudomá-
nyos-teológiai konferenciát szervezett a pestszentlőrinci unitárius templom-
ban Szervét Mihály orvos és teológus mártírhalálának 450. évfordulója al-
kalmából. Egyházunk részéről két előadás hangzott el, Teológiai hatások és 
különbségek Szervét Mihály és Dávid Ferenc teológiai felfogásában, dr. Rezi 
Elek főjegyzőtől, és Szervét-kultusz az unitárius kollégiumokban, Kovács 
Sándor teológiai tanártól. Az ünnepi istentisztelet szószéki szolgálatát dr. 
Szabó Árpád püspök végezte. 

• Az Apáczai Közalapítvány december 12-13-án rendezte meg a II. Apá-
czai Konferenciát a határon túli magyar oktatás időszerű kérdéseiről. A konfe-
rencián az Erdélyi Unitárius Egyház képviseletében dr. Szabó Árpád püspök, 
Gyerő Dávid előadótanácsos és Paskucz Viola műszaki előadó vett részt. 

• A Csíkszeredában működő Julianus Alapítvány évente díjazza azokat a 
személyiségeket, akik sokat tettek a szórványban élő magyarság sorsának 
jobbra fordulásáért. A december 20-án sorra került díjkiosztó ünnepségen 
hat más díjazott mellett dr. Gellérd Judit unitárius lelkész is részesült a meg-
tisztelő elismerésben. 

Személyi változások 
• Bálint Csaba egyházi központi villanyszerelő 2003. június 1-től benyúj-

totta a lemondását. 
• Csécs Erzsébet szabédi harangozó egyházi alkalmazása megszűnt jún i -

us 1-től. 
• Szabó Tünde alkalmazást nyert a csíkszeredai egyházközség énekvezéri 

1 állásába, augusztus 1-től. 
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• Tankó Ida alkalmazást nyert a szentegyházai egyházközség harangozói 
állásába, augusztus 1-től. 

u Bányai Izolda alkalmazást nyert a tordatúri egyházközség harangozói 
állásába, augusztus 1-től. 

• Sándor Erzsébet Éva alkalmazást nyert a nagyenyedi harangozói állás-
ba, szeptember 1 -tői 

• Nagy Anna alkalmazást nyert a datki énekvezéri állásba, szeptember 1-
től. 

• Beke Eszter alkalmazást nyert homoródszentmártoni harangozónak, 
szeptember 1-től. 

• Török Melinda alkalmazást nyert a kolozsvári I. osztály tanítónői állá-
sába, szeptember 15-től. 

• Bálint Imre alsófelsőszentmihályi lelkész áthelyezést nyert Medesérre, 
augusztus 1-től. 

a Dimény József tordatúri lelkész meghívást nyert Alsófelsőszentmi-
hályra, augusztus 1-től. 

• Dimény Csilla tordatúri harangozó áthelyezést nyert Alsófelsőszentmi-
hályra, augusztus 1-től. 

• Jakabházi Erika kinevezést nyert a marosvásárhelyi egyházközség val-
lástanárának, szeptember 1-től. 

m György Levente Pál nagyernyei harangozó egyházi munkaviszonya jú-
lius 1-től megszűnt. 

• Bálint Mária alsófelsőszentmihályi énekvezér munkaviszonya augusz-
tus 1-től megszűnt. 

• Szabó Ildikó óvodai dada munkaviszonya szeptember 1-től megszűnt. 
• Pálfi Domokos datki énekvezér munkaviszonya szeptember 1-től meg-

szűnt. 
• Vörös Alpárt október 1-től alkalmaztuk a VEN-előadótanácsosi állásba, 

egyéves próbaidőre. 
a Kovács Ágnes alkalmazást nyert sepsiszentgyörgyi irodavezetőnek, 

szeptember 1-től. 
• Kerekes Mária Magdolnát megerősítettük óvónői alkalmazásában, 

szeptember 1-től. 
• Balla Gyöngyi alkalmazást nyert az új óvónői állásba, szeptember 1-től. 
• Mikó Zsuzsa alkalmazást nyert a vezető óvónői állásba, szeptember 1-től. 
• Finta Krisztina alkalmazást nyert az óvoda gyermekgondozói állásába, 

szeptember 1-től. 
• Lőrincz Erzsébet alkalmazást nyert brassói harangozónak, október 1-től. 
a Kovács Noémi alkalmazást nyert az egyházi központ teremgondozói ál-

lásába, október 1-től. 
• Bodor Piroska Rozália kinevezést nyert a tordatúri gyakorló segéd lel-

készi állásába, szeptember 1-től. 
• Lakatos Adél Csilla kinevezést nyert a kolozsvári kórházlelkészi állás-

ba, szeptember 1-től. 
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• Csete Árpád pályázat útján áthelyezést nyert a homoródalmási lelkészi 
állásba, október 1-től. 

• Szén Sándor pályázat útján áthelyezést nyert a siménfalvi lelkészi állás-
ba, október 1-től. 

• Hurubás János sepsiszentgyörgyi énekvezér egyházi munkaviszonya 
szeptember 1-től megszűnt. 

• Lázár Juliánná brassói harangozó munkaviszonya október 1-i hatállyal 
megszűnt. 

Halottaink 
Dimény Andrásné sz. Benczédi Zsuzsanna tiszteletes asszony életének 

86., házasságának 55. évében július 6-án elhunyt. Temetésére a vargyasi 
templomból került sor a helyi temetőbe, a gyászszertartást Andorkó Ferenc 
lelkész végezte. 

Botha Dénesné sz. Káli Nagy Juliánná tiszteletes asszony és énekvezér 
életének 77. évében augusztus 16-án elhunyt. Temetésére a székelyudvarhe-
lyi Bethlen negyedi templomtól került sor az unitárius temetőbe. 

Kenyeres András, a székelyudvarhelyi egyházkör néhai felügyelő gond-
noka és a homoródalmási egyházközség volt gondnoka életének 78. évében 
f. év október 25-én Homoródalmáson elhunyt. Temetésére ugyanott került 
sor október 27-én, a szertartást Csete Árpád helyi lelkész végezte. 

Kedei Mózesné sz. György Delinka tiszteletes asszony életének 45. évé-
ben hosszas szenvedés után december 18-án elhunyt. Temetése december 
22-én volt a székelyudvarhelyi belvárosi unitárius templomból az unitárius 
temetőbe. A szertartást dr. Szabó Árpád püspök végezte, az Unitárius Nők 
Országos Szövetsége részéről Szabó Magdolna elnök, a székelyudvarhelyi 
egyházkör részéről Barabás Áron egyházköri jegyző, az újszékelyi egyház-
község részéről Jakab Zsolt lelkész búcsúztatta. 

Emléküket kegyelettel megőrizzük. 
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