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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• 2008 másoclik negyedévében, nem volt főhatósági testületi ülés. 

Egyházköri munka 
• Egyházi közéletünk júniustól idén is az egyházköri közgyűlésektől volt 

hangos. Ez évben attól volt rendhagyó a testületek ülése, hogy a 2007. évi tevé-
kenységről való számadás mellett itt választották meg az egyházkörök új vezető-
ségét a 2008-2012 közötti időszakra. Június 20-án a marosi egyházkör Szabódon, 
21-én a háromszék-felsőfehéri egyházkör Brassóban, 28-án a ktiküllői egyházkör 
Segesváron gyűlt össze, július 4-én a székelykeresztúri egyházkör Korondon, 5-
én a székelyudvarhelyi egyházkör Székelyudvarhelyen, és végül 12-én a kolozs-
tordai Lupényban tartotta meg közgyűlését. 

Lelkészképzés 
• Május 14-én volt a 2007-ban végzett gyakorló segédlekészek III. munka-

értekezlete, amelyen Bíró Attila kökösi, Kiss Sándor petrozsényi, Sipos László 
várfalvi, Szabó Adél sepsiszentgyörgyi és Varró Amália székelykeresztúri gya-
korló segédlelkész számolt be munkájáról. 

• Június elején kialakult a Florus Kruyne és Sietse Visser hollandiai re-
monstráns lelkészek által erdélyi unitárius lelkészek számára szervezett lelkigon-
dozói továbbképzés 2008. évi menete. A képzés négy éve indult, évente egy-egy 
új csoport kapcsolódott be, az idén alakuló 5. csoport sajátossága az, hogy öku-
menikus jellegű lesz, református és unitárius lelkészek részvételével. Az új cso-
porttagjai Koppándi Botond, Bartha Mária, Makkai-llkei Ildikó, Lázár Levente, 
Szabó Előd és Hegedűs Tivadar. 

• A Protestáns Teológiai Intézetben az V. évet végzett hallgatók szakvizs-
gáját június 23-aés 27-e között tartották. Mind a négy unitárius hallgató: Andor-
kó Attila, Lőrinczi Botond, Mikó Ferenc és Tóth Zsuzsánna sikeresen vizsgázott, 
és gyakorló segédlelkész! oklevelet szerzett: 

• Június végén értesítést küldtünk a nyári időszakban igénybe vehető és a 
teológiai hallgatók gyakorlati épülését szolgáló nyári gyakorlatról az alábbi ked-
vezményezett egyházközségeknek: Kolozs, Aranyos mente, Erdőszentgyörgy, 
Csokfalva-Szováta, Szentábrahám, Székelyderzs, Városfalva, Bölön, Felsőrákos, 
valamint az Országos Dávid Ferenc Ifiúsági Egyletnek. 



294 KERESZTÉNY MAGVETŐ 2008/1 

• Július l-jén volt a 2008. évi lelkészképesítő vizsga, amelyen csakegyet-
len jelölt szerzett unitárius lelkészi oklevelet, Rácz Norbert ifjúsági lelkész. Új-
városi Katalin székelymuzsnai gy. segédlelkész betegség miatt, Kiss János Csaba 
aranyosrákosi gy. segédlelkész pedig személyes okokból kérte a vizsga későbbre 
halasztását. 

Lelkésztovábbképzés 
• Május elején került sor egyházköreinkben a II. évnegyedi lelkészi érte-

kezletre, amelyeket ezúttal is két-két egyházkörönként egybevonva szerveztek 
meg. A kolozs-tordai és a küküllői egyházkör lelkészeinek május 5-én Komját-
szegen, a marosi és háromszék-felsőfehéri egyházkör lelkészeinek 7-én Maros-
vásárhelyen, míg székelyudvarhelyi és székelykeresztúri egyházkör lelkészeinek 
6-án Homoródszentmártonban volt az értekezlet. Az egyik előadást dr. Szabó Ár-
pád püspök tanár tartotta Unitárius iskolaügyünk jelene és jövője címmel, a má-
sikat pedig dr. Kovács Sándor teológiai tanár, Paget János az unitárius misszió 
szo lgálátában címmel. 

Rendezvények, egyházképviselet. 
• Az Apador-CH emberjogi szervezet, a Helsinki Bizottság romániai kép-

viselője április 8-án konferenciát szervezett Bukarestben Állam és egyházak Ro-
mániában - átlátható kapcsolat? címmel, amelyen egy 2007 folyamán végzett 
kutatás eredményét bemutató jelentést tett közzé e témában. Unitárius egyházunk 
részéről Gyerő Dávid előadótanácsos vett részt a rendezvényen. 

• A Szőkefalvi Egyházközség április 20-án ünnepi istentiszteleten emléke-
zett meg John Paget angol származású, erdélyivé lett unitárius jótevőről, szüle-
tésének 200. évfordulóján. A szőkefalvi unitárius templom ugyanis arra a telekre 
épült, amelyet maga Paget adományozott az egyházközségnek. Az istentisztele-
ten a szószéki szolgálatot dr. Szabó Árpád püspök végezte, jelen volt és beszédet 
mondott az amerikai Albany testvérgyülekezet lelkésze is. 

• Április végén az észak-amerikai Testvéregyházközségi Tanács vezetőta-
nácsának 7 tagja látogatta meg egyházunkat. A Harold Babcock elnök és Cathy 
Cordes igazgató vezette küldöttség előbb az Egyházi Képviselő Tanács elnöksé-
gével, majd egyházunk Testvéregyházközségi Tanácsának tagjaival találkozott. 

• Az Indiai Unitárius Egyház (UUNEI) május elején tartott közgyűlésén 
teljesen megújult országos vezetőségében. A következő három évre az egyház-
szervezet elnökének Derrick Pariat lelkészt, főtitkárnak Helpme Mohrmen lel-
készt, pénztárosnak pedig Darihun Khriam lelkészt választották. A végrehajtó 
bizottság többi tagja a négy egyházkör képviselőiből került ki. Az indiai félszi-
get észak-keleti részén, Shillong államban élő unitáriusok létszáma meghaladja 
a tízezret, egyházközségeik száma növekedőben, egyházi szervezetük pedig erő-
södőben van. 
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• Május 7-e és 12-e között a Nagybritanniai Unitárius Egyház leköszönő 
elnöke, Celia Midgley lelkész, valamint férje, John Midgley lelkész látogatott 
el Erdélybe. Kolozsváron az Egyházi Képviselő Tanács elnökségével, valamint 
a teológiai tanárokkal és hallgatókkal találkoztak, majd felkeresték az unitárius 
kollégiumot is. Azután megismerkedtek a segesvári, székelykeresztúri, székely-
udvarhelyi és marosvásárhelyi látnivalókkal is, továbbá meglátogatták a tordai 
hasadékot és az Aranyos menti egyházközségeinket is. Pünkösd ünnepén Kolozs-
váron szószéki szolgálatot végeztek, Celia a belvárosi, John pedig az írisz-telepi 
templomban. 

• A Teleki László Alapítvány május 30-a és június 1-je között Csíkszere-
dában Megújuló örökség címmel konferenciát szervezett a határon túli magyar 
épített örökség kutatása és megóvása területén, amelyen egyházunk részéről Fe-
renczi Zoltán építészmérnök, okleveles műemléki szakmérnök vett részt. 

• Az Amerikai Egyesült Államok Unitárius Univerzalista Egyháza június 
25-e és 29-e között a Florida állambeli Fort Lauderdale-ben szervezte meg évi 
főtanácsi ülését, a General Assemblyt. Ez évben az összejövetel témája a Közös 
fonalaink (Common Threads). Közvetlenül a főtanácsi ülés előtt a helyszínen két 
napos konferenciát tartanak az egyház szakmai szervezetei: a Leikésszövetség, a 
Vallástanárok Egyesülete, az Irodavezetők Egyesülete és a Világi Vezetők Egye-
teme. 

m Június 13-a és 17-e között a franciaországi Lyonban volt a 13. európai 
keresztény internet-konferencia, ahol egyházunkat iíj. Szombatfalvi József lel-
kész képviselte. 

• Molnár B. Lehel levéltáros június 30-a és július 4-e között Máriapócson 
részt vett a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének évi közgyűlé-
sén, és a Biblia éve jellegben tartott konferencián előadást tartott a Heltai Gáspár-
féle bibliafordításról. 

Személyi változások 
• Oláh Tünde csíkszeredai énekvezér március 21-től kétéves gyermekne-

velési szabadságra ment. 
• Kovács Margit alkalmazást nyert a Csíkszeredai Egyházközség harango-

zójának, április l-jétől. 
• Tőkés Lóránt haranglábi lelkész áthelyezést nyert a Kissolymosi Egyház-

község lelkészi állásába, május l-jétől. 
• Buzogány-Csoma Csilla nagyvárad-bihari gyakorló segédlelkész május 

18-ától két éves gyermeknevelési szabadságra ment. 
• Hegedűs Tivadar magyarzsákodi lelkész áthelyezést nyert a Szenthárom-

ság-Kisadorjáni Egyházközség lelkészi állásábajúnius l-jétől. 
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Halottunk 
Bíró Barna városfalvi lelkész, életének 65. évében rövid szenvedés után 

június 23-án elhunyt. Temetése június 25-én volt a városfalvi templomból, 
majd a helyi temetőben helyezték nyugovóra. A gyászbeszédet Simó Sándor 
homoródjánosfalvi lelkész mondta, az Egyetemes Egyház részéről dr. Szabó 
Árpád püspök, volt egyházközsége, a homoródszentpéteri részéről Székely 
Kinga Réka lelkész, az ULOSZ részéről Csete Árpád titkár mondott búcsú-
beszédet. 








