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Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m Az Egyházi Képviselő Tanács elnöksége az esperesek, az egyháztársa-

dalmi szervezetek elnökei és a tanintézetek igazgatói jelenlétében tartott ülésen 
január 17-én véglegesítette a 2008. évi egyházi ülésezési tervet, valamint ese-
ménynaptárt. Előtte való nap az EKT mellett működő Kiadó- és nyomdabizott-
ság, valamint a Médiabizottság körvonalazta az egyház 2008. évi kiadói tervét. 

• Az Egyházi Képviselő Tanács március 28-án tartotta I. évnegyedi rendes 
ülését Kolozsváron. Napirenden többek közt a Starr King ösztöndíjra meghirde-
tett versenyvizsga eredménye, az egyházi központi költségvetés 2007. évi zár-
számadása, a lelkészi és gondnok-presbiteri értekezletek kiértékelése, valamint a 
Sora épület sorsa felett folytatott vita szerepelt. 

Egyházköri munka 
m A gondnok-presbiteri értekezleteket február végén rendezték meg egyház-

köreinkben. A kolozs-tordai egyházkörben az értekezlet 27-én volt Kolozsváron, 
a marosi egyházkörben 25-én Bözödön, a küküllői egyházkörben 26-án Dicső-
szentmártonban, a székelykeresztúri egyházkörben 29-én Székely keresztúron, a 
székelyudvarhelyi egyházkörben 28-án Székelyudvarhelyen, a háromszék-felső-
fehéri egyházkörben pedig március l-jén Sepsiszentgyörgyön. Az egyházközsé-
gek általános gazdasági állapotát felmérni hivatott összejöveteleken egyetemes 
egyházunk részéről dr. Szabó Árpád püspök, valamint Kolumbán Gábor főgond-
nok voltjelen. 

Lelkészképzés 
• A teológiai hallgatók a januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizs-

gáikat. A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeivel Mikó Ferenc (V. 
évf., 9,00), Bodor Emese (III. évf., 9,00), Mátéfi Tímea (I. évf., 9,72), valamint 
Molnár Imola (I. évf.-, 9,36) emelkedett ki, a többiek nem érték el a 9-es általá-
nost. Az Egyházi Képviselő Tanács a 2007-2008-as tanévben is tanulmányi és 
segély-ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak: előbbit a vizsgaeredmények, utóbbit 
egy családi helyzetet, tanulmányi előremenetelt és órákon kívüli tevékenységet 
felmérő pályázati rendszer alapján. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán február 8-9-én rendezték 
meg a teológiai hallgatók lelki elmélyülését célzó csendesnapokat. Az első napon 
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id. Kozma Albert bölöni lelkész tartott áhítatot és bibliamagyarázatot, majd 
iíj. Nagy Endre gyergyószentmiklósi lelkész adott elő Gyülekezetépítés, belmisz-
szió címmel. Délután az előadást Rüsz Domokos székelyudvarhelyi lelkész tartot-
ta ugyanazon témában; a napot is az ő áhítata és bibliamagyarázata zárta. Másnap 
az áhítatot és bibliamagyarázatot iíj. Nagy Endre lelkész tartotta, majd id. Kozma 
Albert lelkész előadása következett Lelkészi szolgálatom tapasztalatai címmel. A 
református, evangélikus és unitárius hallgatók részvételével a záró istentisztele-
ten dr. Szabó Árpád püspök végezte a szószéki szolgálatot. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán történő angol nyelvoktatás 
a februártól folyó űj félévvel történelmének új fejezetéhez érkezett el. 1991-től 
két- vagy háromévente cserélődő egyesült államokbeli tanárok oktatták a teoló-
giai hallgatókat a világnyelvre, a chicagói Meadville Lombard Teológiai Intézet 
pénzügyi támogatásával. 2008-tól a fő változás abban áll, hogy az oktatói ka-
tedrához erdélyi szakember ült, Babos Edit angoltanár. A változás egyrészt az 
oktatás folytonosságát, másrészt a támogatónak kedvezőbb pénzügyi terhet, har-
madrészt biztosabb oktatói szaktudást jelent a lelkészképzés e ma már elenged-
hetetlen részének. 

• Az unitárius teológiai hallgatók 2008 húsvétján rs legációs szolgálato-
kat végeztek. Az Egyházi Képviselő Tanács márciusi ülésén kiértékelte az erről 
szóló jelentéseket, és a legátust fogadó egyházközségeknek köszönetet mondott 
e lelkészképzésünk gyakorlati vonatkozásai számára fontos intézményben való 
részvételükért. 

Lelkésztovábbképzés 
• Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március elején tartották: a kolozs-

tordai egyházkörben 10-én Magyarszovátön, a marosi egyházkörben 17-én Ma-
rosvásárhelyen, a küküllői egyházkörben 12-én Medgyesen, a székelykeresztúri 
egyházkörben 11-én Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben 13-án 
Székelyudvarhelyen és a háromszék-felsőfehéri egyházkörben 14-én Sepsiszent-
györgyön. Az értekezletek fő előadását dr. Szabó Árpád püspök tartotta A lel-
kész közéleti szerepvállalása címmel; Dácz Tibor gazdasági tanácsadó pedig az új 
egységes könyvelési programmal és egyéb, gazdasággal és pénzüggyel kapcsola-
tos tudnivalókat osztott meg. 

• A Lelkészképesítő Bizottság március 6-án tartotta meg az egyesült álla-
mokbeli Starr King Teológiai Intézet által meghirdetett egyéves teológiai ösztön-
díjra kiírt versenyvizsgát. A versenyvizsga eredményeként az ösztöndíjat a 2008-
2009-es tanévre ifj. Nagy Endre gyergyószentmiklósi lelkész veheti igénybe. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A hagyományos újévi püspöki fogadás január l-jén volt Kolozsváron a 

püspöki rezidencián. Itt egyházunk püspökének meghívására Kolozsvár unitáriu- " 
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sai, egyházi tisztségviselőink, lelkészeink, az egyházi központi hivatal munka-
társai és más vendégek együtt köszöntötték az Ujesztendőt. Köszöntőjében 
dr. Szabó Árpád püspök hálát adott a 2007. esztendő áldásaiért, beszédére 
dr. Máthé Dénes főgondnok válaszolt. 

• Az új tanügyi törvénytervezet 2008 elején nyilvános vita alatt áll. A val-
lásoktatásra és a felekezeti oktatásra vonatkozó szabályozások véleményezésére 
Nagyváradon január 25-én találkoztak az érintett (ortodox, római katolikus, gö-
rög katolikus, református, unitárius, baptista, adventista és pünkösdi) egyházak 
tanügyi szakértői. Az alapos javaslatokat az egyházfők aláírásaival juttatták el a 
tanügyminisztériumhoz. A felekezetközi összefogás szellemében 2008. február 
l-jén Kolozsváron, egyházunk Központi Hivatalában került sor az elismert fe-
lekezetek képviselőinek tanácskozására, amelynek következtetéseiről sajtóköz-
leményt adtak ki. Egyházunkat mindkét tanácskozáson Vörös Alpár előadótaná-
csos és Solymosi Zsolt vallástanár képviselte. 

• Az észak-amerikai Testvéregyházközségi Tanács évi rendes vezetőtanácsi 
ülését a Kentucky állambeli Louisville-ben tartotta február 22-e és 25-e között. 
Az ülésen többek között számba vették azon erdélyi unitárius egyházközségeket 
is, amelyek a jelenben nem rendelkeznek egyesült államokbeli vagy kanadai test-
véregyházközségi kapcsolattal: Bölön, Gagy, Kede, Küküllősárd, Küküllőszép-
lak-Vámosudvarhely, Székelyszentmiklós. Ezen egyházközségek 2008 elején rö-
vid bemutatkozó levélben és szemléltető fényképekkel keresték meg a tanácsot, 
amely a maga rendjén továbbítja a kéréseket az érdeklődő tengerentúli egyház-
községeknek. 

• Az Unitárius Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) február 7-e és 12-e 
között a polgárháború dúlta Kenyában nemzetközi vezetőképzőt szervezett. Az 
50 résztvevő elsősorban a közép-afrikai térségben erősödő unitárius egyházköz-
ségek tagjai közül került ki: Nigériából, Kenyából, Burundiból, Kongóból és 
Ugandából. Az előadó testület szakemberei az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-
Britannia és India unitárius közösségeinek tapasztalatait adták át az érdeklődők-
nek. 

• Február elején John Gibbons amerikai unitárius lelkész új minőségében 
először tett látogatást Erdélyben. Az egyesült államokbeli Unitárius Univerza-
lista Egyház ugyanis 2007 végén olyan értelemben szervezte újjá nemzetközi 
kapcsolatainak rendszerét, hogy a világ jelentősebb unitárius egyházaival való 
állandó kapcsolattartásra egy-egy „nagykövetet" kért fel e területen tapasztalt ve-
zetői közül. Az Erdélyi Unitárius Egyházzal való együttműködés felelőse így lett 
a Testvéregyházközségi Tanács volt elnöke, a bedfordi egyházközség lelkésze, 
John Gibbons. 
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Személyi változások 
Új alkalmazások 
• Baga Márton alkalmazást nyert a Datki Egyházközség ideiglenes énekve-

zérénekjanuár l-jétől. 
• Román Mónika alkalmazást nyert az Unitárius Óvoda pszichológusának, 

január l-jétől. 
• Tánczos Ildikó alkalmazást nyert a Székelykeresztúri Egyházközség tit-

kárnőjének, január l-jétől. 
• Török Gizella alkalmazást nyert a Dicsőszentmártoni Egyházközség ha-

rangozójának, január l-jétől. 
• Kozma Sarolta alkalmazást nyert az Ürmösi Egyházközség harangozójá-

nak, január l-jétől. 
• Varga Imola alkalmazást nyert a Vargyasi Egyházközség titkárnőjének, 

január l-jétől. 
• Pintea Erzsébet alkalmazást nyert a Nagyváradi Egyházközség harango-

zójának, február l-jétől. 
• Bán Miklós ideiglenes alkalmazást nyert a Székelyudvarhelyi Belvárosi 

Egyházközség énekvezérének, február l-jétől. 
• Vargancsik Székely Katalin alkalmazást nyert a Küküllődombói Egyház-

község énekvezérének, március l-jétől. 

Pályázati hirdetések 
• A Püspöki Hivatal 2008. februárban pályázatot hirdetett a Kissolymosi 

Egyházközség lelkészi állásának betöltésére. 
• A Püspöki Hivatal 2008. márciusban pályázatot hirdetett a Szenthárom-

ság-Kisadorjáni Egyházközség lelkészi állásának betöltésére. 

Áthelyezések, kinevezések 
• Berei István kissolymosi lelkész áthelyezést nyert a szentábrahámi lelké-

szi állásba, február l-jétől. 
• Barabás Zsolt ravai lelkész áthelyezést nyert a nyárádgálfalvi lelkészi ál-

lásba, február l-jétől. 
• Buzogány-Csoma István marosvásárhelyi segédlelkész, valamint Buzo-

gány-Csoma Csilla marosvásárhelyi gyakorló segédlelkész áthelyezést nyert a 
Nagyváradi Egyházközségbe, február l-jétől. 

• Pál János székelykeresztúri segédlelkész áthelyezést nyert a Marosvásár-
hely-Kövesdombi Egyházközség segédlelkészének, március l-jétől. 

Munkaviszonyi változások 
• Török Elek nyárádgálfalvi lelkész 48 évi szolgálat után 2007. december 

31-étől nyugdíjba ment. 
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• Tóth Ildikó datki énekvezér munkaviszonya lemondás következtében de-
cember 31-étől megszűnt. 

• Mihály Rozália ürmösi harangozó munkaviszonya lemondás miatt de-
cember 31-étől megszűnt. 

• Pap Gy. László nagyváradi lelkész munkaviszonya lemondás következ-
tében február l-jétől megszűnt, mivel a Debreceni Unitárius Egyházközség lel-
késze lett. Pap Margit nagyváradi harangozó munkaviszonya lemondás következ-
tében február l-jétől ugyancsak megszűnt. 

• Jenei Ildikó pipe-szásznádasi énekvezér munkaviszonyát 2008. február 1-
jétől felfüggesztettük, mivel gyermeknevelési szabadságra ment. 

• Orbán Gyöngyvér székelyudvarhelyi énekvezér munkaviszonyát 2008. 
február l-jétől felfüggesztettük, mivel gyermeknevelési szabadságra ment. 

• Rácz Mária gyakorló segédlelkész-vallástanár munkaviszonyát 2008. feb-
ruár l-jétől felfüggesztettük, mivel gyermeknevelési szabadságra ment. 

• Koppándi Botond torockószentgyörgyi lelkész egyházi munkaviszonya 
2008. február l-jétől megszűnt, mert ugyanakkortól a Protestáns Teológiai Inté-
zet alkalmazásába lépett. 

Halottaink 
Durugy Loránd, az egyházi központi hivatal volt pénzügyi ellenőre és 

a Nyugdíjintézet volt főkönyvelője 2007. december 30-án rövid, de súlyos 
szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése f. év január 3-án volt a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben, a szertartást Bálint B. Ferenc kolozsvári bel-
városi lelkész végezte. Egyházunk vezetői részéről dr. Szabó Árpád püspök 
elismeréssel köszönte meg az 1986 és 2001 között végzett egyházi szolgálatát. 
Emléke legyen áldott. 

Özv. Halmágyi Pálné született Tóth Ilona, néhai Halmágyi Pál unitárius 
lelkész özvegye, életének 88. évében, 16 évi özvegység után 2008. március 
17-én elhunyt. Férje oldalán a Bethlenszentmiklósi Egyházközség tiszteletes 
asszonyaként 45 éven át szolgálta egyházunkat, 1941-től 1986-os nyugdíja-
zásukig. Temetése március 19-én volt a bethlenszentmiklósi templomból, a 
szertartást Veress Ferenc László helyi lelkész végezte. A sírnál Nagy Endre, 
a Küküllői Egyházkör esperese mondott búcsúbeszédet. 

Özv. Kiss Tihamérné született Both Lujza, néhai Kiss Tihamér unitá-
rius lelkész özvegye, életének 91. évében, 15 évi özvegység után 2008. március 
29-én elhunyt. Férje oldalán az ádámosi, káinoki, székelymuzsnai és székely-
derzsi egyházközségek tiszteletes asszonyaként 41 éven át szolgálta egyhá-
zunkat, 1936-tól 1977-es nyugdíjazásukig. Temetése március 31-én indult 
a bölöni családi háztól, ahol a búcsúztatást id. Kozma Albert helyi lelkész 
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végezte, búcsúbeszédet mondott Finta Emese káinoki gyakorló segédlelkész 
is. Innen vitték férje mellé a székelyderzsi temetőbe, ahol a szertartást De-
meter Sándor helyi lelkész végezte. A sírnál id. Kozma Albert bölöni, vala-
mint Bíró Mihály alsóboldogfalvi lelkész mondott búcsúbeszédet. 








