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Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m Egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képviselő Tanács jú-

lius 18-án tartotta II. évnegyedi rendes ülését Kolozsváron. Napirenden szerepelt 
többek közt a júniusban és júliusban lezajlott egyházköri közgyűlések és válasz-
tások eredménye, a közvetlen befejezés előtt álló kolozsvári diákétkezde működ-
tetésének kérdése, valamint a SORA épület bérbeadásának újabb fejleményei. 

• Szeptember 26-án volt az Egyházi Képviselő Tanács III. negyedévi ren-
des ülése Kolozsváron. A testület többek között jelentést hallgatott meg az unitári-
us középiskolák 2007-2008-as tanévéről, jelölteket állított az Unitárius Világszö-
vetség (ICUU) vezető tanácsába, és döntött a Zsinat és a Főtanács időpontjának 
elhalasztásáról 2008. december 4-6-ra. 

Lelkészképzés 
m Július l-jén volt a 2008. évi lelkészképesítő vizsga, amelyen csak egyet-

lenjelöltjelent meg, Rácz Norbert Zsolt fjúsági lelkész. Újvárosi Katalin gyakor-
ló segédlelkész betegség miatt, Kiss János Csaba pedig személyes okokból kérte 
a vizsga későbbre halasztását. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán július 17-1 8-án volt az 
I. évfolyamra kiírt felvételi vizsga. A bejutott hallgatók: Szász Tünde (Firtosmar-
tonos), Bencze Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Bartha Alpár (Fiatfalva), Timár 
Zsolt (Árkos) és Gyerő Attila (Brassó). 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara szeptember 29-én nyitotta 
meg kapuit az új tanévre érkezők előtt. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán június 29-én tartották az 

évzáró ünnepélyt. A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott istentiszte-
leten dr. Szabó Árpád püspök végezte a szószékfszolgálatot. Az évzáró keretében 
történt a négy végzős hallgató átadása és egyházi szolgálatra való átvétele is. An-
dorkó Attila, Lőrinczi Botond, Mikó Ferenc és Tóth Zsuzsánna gyakorló segéd-
lelkészi kinevezését a Püspöki Hivatal szeptember l-jétől állítja ki. 

• A Jobbágyfalvi Egyházközség július 6-án nagyszabású rendezvény ke-
retében ünnepelte a templom építésének 70. évfordulóját. A szószéki szolgálatot 
dr. Szabó Árpád püspök végezte. 
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• A Szentábrahámi Egyházközség július 13-án tartotta idén meghívott lel-
késze, Berei István beiktatóját. Az istentiszteleten a beiktatási beszédet dr. Szabó 
Árpád püspök mondta, a beiktatást id. Szombatfalvi József esperes végezte el. 

• Augusztus 10-én volt a tizedik Szejkefúrdői Unitárius Találkozó. 
• A Bölöni Egyházközség augusztus 16-án szervezte meg id. Kozma Al-

bert lelkész kibúcsúzó istentiszteletét, amelyen részt vett és beszédet mondott dr. 
Szabó Árpád püspök is. 

• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet augusztus 21-24. között Vár-
falván rendezte meg a XXXII. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát 200 fiatal 
részvételével. 

• Az Unitárius Nők Országos Szövetsége szeptember 6-án a Székelyke-
resztúri Unitárius Egyházközségben szervezte meg ez évi országos konferenci-
áját. 

• Szeptember 11-én volt a kolozsvári unitárius diákétkezde avatási ünnepé-
lye. Az intézményben ezentúl a diákotthonban lakó középiskolások és egyetemi, 
valamint teológiai hallgatók, de az elemi iskola tanulói és az óvodások is naponta 
táplálékhoz jutnak. Az ünnepélyre visszatérünk. 

• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége szeptember 12-13-án Szé-
kelykeresztúron az unitárius egyházközség közreműködésével szervezte meg az 
unitárius lelkészi családok VI. találkozóját. 

• Az Oklándi Egyházközség szeptember 27-én falutalálkozót tartott, a ke-
retében tartott istentiszteleten dr. Szabó Árpád püspök végezte a szószéki szol-
gálatot. 

b A Lókodi Egyházközség szeptember 28-án az őszi hálaadási istentisztelet 
keretében szentelte fel a templom új harangját. A szószéki szolgálatot dr. Szabó 
Árpád püspök végezte. 

• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara szeptember 29-én nyitotta 
meg kapuit az új tanévre érkezők előtt. Az I. évfolyamra a szeptember elején tar-
tott felvételi vizsga eredményeként öt hallgató iratkozott be: Bartha Alpár Fiat-
falváról, Bencze Zsuzsánna Székelyudvarhelyről, Gyerő Attila Brassóból, Szász 
Tünde Firtosmartonosból és Timár Zsolt Árkosról. 

• A lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthont működtető Jakab Lajos 
Alapítvány kuratóriuma szeptember 29-én ülést tartott, amelyen többek között 
megváltoztatta összetételét, és új vezetőséget választott. Az elnöki tisztségre a 
székelyudvarhelyi Bencze Gábor kapott megbízást. 

Személyi változások 
m Az egyházköri választások eredményeként augusztus l-jétől az új espe-

resek átvették tisztségüket: Rüsz Fogarasi Tibor a kolozs-tordai egyházkörben, 
Lőrinczi Lajos pedig a székelykeresztúriban. 
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• Szeptember l-jétől az idén végzett gyakorló segédlelkészek elfoglalták 
első szolgálati helyüket az egyházban, a Püspöki Hivataltól érkezett kirendelés 
értelmében. Andorkó Attila Marosvásárhelyen a Bolyai-téri egyházközségben, 
Kiss Zsuzsánna Székelyudvarhelyen a Bethen-negyedi egyházközségben, Lőrin-
czi Botond egy éves helyettesként Gyergyószentmiklóson, Mikó Ferenc pedig 
Székelykeresztúron kezdte meg gyakorló segédlelkészi szolgálatát. 

• Augusztus l-jétől Tódor Csaba angliai ösztöndíjas visszatért a homoród-
szentpáli lelkészi állásába. 

• Augusztus l-jétől Jakabházi Béla Botond egyesült államokbeli ösztön-
díjas visszatért a nyomáti lelkészi állásába. 

• Az egyházköri választásokkal a tisztségből leköszönt esperesek augusz-
tus l-jétől visszatértek a lelkészi állásukba: Farkas Dénes a kolozsi, id. Szom-
batfalvi József a székelykeresztúri, Kedei Mózes a székelyudvarhelyi egyházköz-
ségbe. 

• A Székelykeresztúri Egyházkör titkárnői állásába szeptember l-jétől 
Szombatfalvi Anna helyébe Lőrinczi Tünde került. 

• Ifj. Nagy Endre, a gyergyószentmiklósi leányegyházközség lelkésze 
augusztus végétől az egyesült államokbeli Berkeley-ben a Starr King Teológiai 
Intézet által felajánlott ösztöndíj felhasználója lett, egy évre. Tanulmányi útjára 
felesége, Patkó Éva is elkísérte. 

• Id. Kozma Albert, a Bölöni Unitárius Egyházközség lelkésze közel 43 évi 
szolgálat után augusztus l-jétől nyugdíjba vonult. Teológiai tanulmányait 1961-
1965 között végezte a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán. Gyakorló 
segédlelkészi szolgálatát a székelykáli egyházközségben kezdte, 1971-től a szé-
kelymuzsnai, 1976-tól a recsenyédi egyházközség rendes lelkésze volt. 1988-ban 
szülőfaluja, Bölön hazahívta, így 20 évig annak lelki vezetője lett. 

• Kovács Sándor szőkefalvi lelkész áthelyezést nyert a Magyarzsákodi 
Egyházközség lelkészének, szeptember l-jétől. 

• Kiss Sándor Loránd volt petrozsényi gyakorló segédlelkész áthelyezést 
nyert a Székelyudvarhelyi Belvárosi Egyházközségbe, október l-jétől. 

Halottaink 
Bíró Barna városfalvi lelkész életének 65. évében rövid szenvedés 

után június 23-án elhunyt. 1944-ben született Kidében, a Protestáns Teoló-
giai Intézetben 1964—1968 között szerzett unitárius lelkészi oklevelet. Lel-
készi szolgálatát 1968-1972 között Aranyosrákoson, 1972-1985 között Ho-
moródszentpéteren, 1985-től pedig Városfalván végezte. Temetése június 
25-én volt a városfalvi templomból, majd a helyi temetőben helyezték nyu-
govóra. A gyászbeszédet Simó Sándor homoródjánosfalvi lelkész mondta, 
az Egyetemes Egyház részéről dr. Szabó Árpád püspök, volt egyházközsége, 
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a homoródszentpéteri részéről Székely Kinga Réka lelkész, az ULOSZ részé-
ről Csete Árpád titkár mondott búcsúbeszédet. Emléke legyen áldott. 

Özv. Késmárky Miklósné született Barlabás Ibolya, néhai Késmárky 
Miklós unitárius lelkész özvegye, életének 95. évében, 39 évi özvegység után 
2008. augusztus 29-én elhunyt. Férje oldalán a Baróti Egyházközség tisztele-
tes asszonyaként és énekvezéreként 33 éven át hűséggel szolgálta egyházun-
kat. Temetése augusztus 31-én volt a baróti temetőben, a szertartást Kotecz 
József felsőrákosi lelkész végezte. Emléke legyen áldott. 

Özv. Pálffy Ákosné szül. Soós Dimény Vilma, néhai Pálffy Ákos homo-
ródszentpáli unitárius kántortanító és iskolaigazgató özvegye, életének 93. 
évében, 45 év özvegység után 2008. szeptember 29-én elhunyt. Férje oldalán 
21 évig szolgálta egyházunkat (ő 1963. augusztus 13-án hunyt el). Temetése 
október l-jén indult a családi házból és a homoródszentpáli templomból, a 
szertartást Tódor Csaba helyi lelkész végezte. A sírnál az egyházközség kó-
rusa énekelt Tódor Éva kántor vezetésével. 




