
600 

Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
m 2008. november 13-14-én volt az Egyházi Képviselő Tanács IV. negyed-

évi rendes ülése Kolozsváron. Napirenden többek között szerepelt egy javaslat az 
egyházközségi ügyvitelt rögzítő szabályzatra, az UNOSz alapszabályzat módo-
sítására vonatkozó kérés, a Főtanács ülésének előkészítése, valamint az egyház 
központi költségvetése a 2009. évre. Ezen utóbbi keretében határozat született 
egy 2009 januártól életbe lépő fizetés-emelésről, valamint az egyházköri díjak 
megemeléséről 0,50 lejről 1 lejre személyenként. 

• Erdélyi Unitárius Egyházunk legfőbb törvényhozó hatósága, a Zsinat és 
legfőbb kormányzó testülete, a Főtanács 2008. december 4-6. között tartotta ren-
des ülését a Segesvárhoz tartozó Fehéregyházi Leányegyházközség templomá-
ban. A Főtanács a 2007. esztendőről való számadás mellett keretül szolgált a fő-
tanácsi választásoknak is: megválasztották a főtisztviselők többségét: dr. Máthé 
Dénes egyetemi tanárt és Csáka József mérnököt főgondnoknak, Nagy László 
marosvásárhelyi lelkészt főjegyzőnek, Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt 
pedig közügyigazgatónak. Az Egyházi Képviselő Tanács választott tagjai az aláb-
biak lettek: Szombatfalvi József, Szabó László, Székely Kinga Réka, Balázs Sán-
dor, Csete Árpád, Tódor Csaba, Andorkó Ferenc, László János, Farkas Emőd, 
Czimbalmos Kozma Csaba, Demeter Domokos, Sándor Krisztina, Nagy Zsig-
mond, Gazdag Géza, Kolumbán Gábor. Megválasztották az állandó bizottságok 
valamint a bíróságok tagjait is. 

A Zsinat fő napirendi pontja a püspökválasztás volt: itt Bálint Benczédi Fe-
renc kolozsvári lelkészt egyházunk 31. püspökévé választották. A másik kiemel-
kedő szertartás a tizenöt iijú lelkész részvételével tartott lelkészszentelés volt, 
ahol a következők léptek az erdélyi unitárius lelkészek sorába: Solymosi Zsolt, 
Demeter Sándor Loránd, Lakatos Sándor, Hegedűs Tivadar, Barabás Zsolt, Buzo-
gány-Csoma István, Gál Zoltán, Kardos József, Makkai-Ilkei Ildikó, Nagy Adél, 
Pál János, Solymosi Alpár, Szabó Előd, Tőkés Lóránt, Rácz Norbert Zsolt. 

Lelkészképzés 
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-
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falváról, Bencze Zsuzsánna Székelyudvarhelyről, Gyerő Attila Brassóból, Szász 
Tünde Firtosmartonosból és Timár Zsolt Árkosról. 

• A Protestáns Teológiai Intézet legfőbb döntéshozó fóruma, a Tanács októ-
ber 18-án ülést tartott. Ezen többek között számba vette a felvételi, valamint ren-
des vizsgaeredményeket, és elfogadta a 2009. évi intézeti költségvetést. Az ülés 
ünnepi részében történt meg dr. Czire Szabolcs unitárius teológiai tanár doktorrá 
avatása. 

• Október 31-én, a reformáció napján, az unitárius teológiai hallgatók, egy-
házi elöljáróink és a teológiai tanárok vezetésével, ez évben is megkoszorúzták a 
kolozsvári Házsongárdi temetőben található unitárius egyházi és világi vezetők, 
tanárok és tudósok, valamint közéleti személyiségek síremlékét. 

Lelkésztovábbképzés 
• AIII. évnegyedi lelkészi értekezletre október 8-án került sor Marosvásár-

helyen, a Bod Péter Diakóniai Központban. Az összevont formában, mind a hat 
egyházkör lelkészei számára tartott rendezvény célja az volt, hogy fórum jelleg-
gel segítsen az egyházi életben időszerű kérdések megfogalmazásában, valamint 
a válaszok keresésében, tekintettel a küszöb előtt álló főhatósági választásokra. 
Keretében egy Kolumbán Gábor főgondnok által Az Erdélyi Unitárius Egyház 
kihívásai a globális korban címmel tartott vitaindító előadást követően kötetlen 
véleménynyilvánításra került sor. Ennek keretében az egyes főtisztségviselőkkel 
szemben a jövőre nézve konkrét elvárások fogalmazódtak meg, a tisztségekre 
körvonalazódó jelöltek közül pedig többen nyilvánosan is felvállalták a megmé-
rettetést. 

• A IV. évnegyedi lelkészi értekezletek kivitelezése sajátos formában tör-
tént: a háromszék-felsőfehéri egyházkörben november 19-én Sepsiszentgyör-
gyön, a székelykeresztúri és székelyudvarhelyi egyházkörben november 20-án 
Székelykeresztúron, a marosi és küküllői egyházkörben november 25-én Dicső-
szentmártonban, végül a kolozs-tordai egyházkörben november 26-án Kolozsvá-
ron. Mindenütt jelen voltak a főtanács és a zsinat világi tagjai is. Az értekezlete-
ken a dr. Szabó Árpád püspök által tartott előadást követően beszélgetés alakult 
ki a december eleji főhatósági választások alapjául álló elvekről és értékekről. 
Továbbá, a főhatósági jelölőbizottság ülése után sorra került összejövetelen lehe-
tőség volt a főtisztségviselő-jelöltek személyesen előtárt programjait meghallgat-
ni, és a feléjük megfogalmazott kérdésekre feleletet kérni. 

Enekvezér-képzés 
• Az Enekvezér-képesítő Bizottság november 26-án tartotta a 2008. évi 

egyetlen énekvezér-képesítő vizsgát Kolozsváron, amelyen Benedekfi Hortenzia 
siménfalvi, Benkő Béla szentábrahámi és Faluvégi József csokfalvi jelölt unitá-
rius énekvezéri oklevelet szerzett. 
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Rendezvények, egyházképviselet 
• 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, a kuratórium további tagjai 
Csáki Levente, Gyarmathy György és Catherine, Gyerő Dávid, Pál Tünde és Tó-
dor Éva. 

• Október 16-18. között Ia§i-ban szervezték meg az Ortodox Egyház és az 
Európai Néppárt közötti párbeszéd-sorozat XI. konferenciáját, amelyre a románi-
ai helyszín miatt meghívták nemcsak az ortodox, hanem a többi hazai felekezet 
vezetőjét is. Közöttük a konferencián részt vett és előadást tartott dr. Szabó Árpád 
püspök is, jelen volt Gyerő Dávid előadótanácsos is. 

• Október 23-án, az 1956-os magyar forradalom kitörésének 52. évfordu-
lóján a kolozsvári belvárosi unitárius templomban ökumenikus istentiszteletre 
került sor a Kolozsváron székelő magyar történelmi egyházak elöljáróinak szol-
gálatával. Az áhítatot dr. Kovács Sándor teológiai tanár tartotta, emlékbeszédet 
mondott dr. Szabó Árpád püspök is. A János Zsigmond Unitárius Kollégium 
Péterffy Gyula Énekkara kórusműveket adott elő. 

• A Nyárádgálfalvi Egyházközség október 25-én tartotta új lelkésze, Bara-
bás Zsolt beiktató ünnepélyét. A beiktatást Nagy László, a Marosi Egyházkör es-
perese végezte. Jelen volt és beszédet mondott dr. Szabó Árpád püspök is. 

• November l-jén a budapesti székhelyű Erdélyi Gyülekezet a Reménység 
Szigetén felavatta az Erdélyi Halottak Emlékkertje elnevezésű emlékhelyet, a 
kárpát-medencei kiemelkedő magyar személyiségek emlékére. Unitárius egyhá-
zunk elöljárói közül Dávid Ferenc emléktáblája és dombormübe öntött arcképe 
is ott található a sorban, Kriza János, Bartók Béla és Gálffy Mihály mellett. Az 
ünnepségen dr. Szabó Árpád püspök is szolgálatot végzett. 

• November 8-án az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet szervezésében 
volt XI. Dávid Ferenc emlékzarándoklat Déván, az átalakítás alatt levő várban 
tartott iíjúsági istentiszteleten dr. Czire Szabolcs teológiai tanár végezte a lelké-
szi szolgálatot. Ezután sor került a Dévai Leányegyházközség öt évvel ezelőtt 
megvásárolt, s azóta átalakított imaházának szentelési ünnepségére, ahol az ün-
nepi beszédet dr. Szabó Árpád püspök mondta. Az átalakítás történetét Koppán-
di-Benczédi Zoltán helyi lelkész ismertette, az úrvacsorai beszédet Rüsz Tibor 
kolozs-tordai esperes mondta. 

• Sólyom László magyar köztársasági elnök december 2-án a hagyományos 
adventi találkozón látta vendégül a határon túli magyar történelmi egyházak ve-
zetőit, köztük dr. Szabó Árpád unitárius püspököt is. Az egyházfők ugyanaznap 
Szili Katalin, az Országgyűlés elnök-asszonya meghívására az Országházba láto-
gattak egy évvégi kiértékelő beszélgetésre, ezt követően a Fidesz vezetőségének 
vendégei voltak. 
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Személyi változások 
• Kádár Vencel alkalmazást nyert a Homoródalmási Ekg. ideiglenes ének-

vezérének, október l-jétől. 
• Dombi Ibolya alkalmazást nyert a Csíkszeredai Ekg. ideiglenes irodave-

zetőjének, október l-jétől. 
• Kászoni Zsófia alkalmazást nyert a kolozsvári Unitárius Óvoda óvónőjé-

nek, szeptember l-jétől. 
• Simó Sándor lelkész alkalmazást nyert a Székelyudvarhelyi Egyházkör 

esperesének, október l-jétől. 
• Sorbán Enikő homoródalmási énekvezér október l-jétől lemondott állásá-

ról, munkaviszonya megszűnt. 
• Krizbai Béla csíkszeredai lelkész október l-jétől lemondott állásáról, 

munkaviszonya megszűnt. 
• Krizbai Olivia csíkszeredai irodavezető munkaviszonyát gyermekneve-

lési szabadsága idejére október 18-ától felfüggesztettük. 

Halottaink 

Özv. Fülöp Arpádné született Balázs Sára, néhai Fülöp Árpád unitárius 
lelkész özvegye, életének 92. évében, 17 évi özvegység után 2008. szeptember 
20-án rövid szenvedés után elhunyt. Férje oldalán az Olthévízi Egyházköz-
ség tiszteletes asszonyaként 38 éven át hűséggel szolgálta egyházunkat. Te-
metése szeptember 22-én volt a családi háztól az olthévízi temetőben, a szer-
tartást Török István helyi lelkész végezte. Emléke legyen áldott! 

Fórizs Géza nyugalmazott unitárius lelkész életének 77. évében 2008. 
október 9-én hirtelen elhunyt. 1931-ben született Kénosban, a Protestáns Te-
ológiai Intézet Unitárius Karán szerzett lelkészi oklevelet 1955-ben. Lelkészi 
szolgálatát a gyakorló évekkel az Iszlói Egyházközségben kezdte 1955-1957 
között. 1957-ben a Pipei Egyházközség rendes lelkésze lett, s az is maradt 
harminchat éven át. 1993-ban előbb betegnyugdíjazták, majd rendes nyug-
díjba ment, s azóta szülőfalujában élt. Temetése f. év október 11-én volt Ké-
nosban, a templomban tartott gyászszertartást Csáki Levente helyi lelkész 
végezte. Búcsúbeszédet mondott Csete Árpád homoródalmási lelkész a lel-
készi kar, valamint Simó Sándor esperes a Székelyudvarhelyi Egyházkör ré-
széről. A sírnál Jenei L. Csaba pipe-szásznádasi lelkész mondott búcsúztatót. 
Emléke legyen áldott! 

Özv. Kökösi Kálmánné született Gál Eleonóra tiszteletes asszony és ének-
vezér, néhai Kökösi Kálmán unitárius lelkész és esperes özvegye, életének 
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90. évében, 19 évi özvegység után 2008. november 7-én Sepsiszentgyörgyön 
hirtelen elhunyt. Férje oldalán a Mészkői, majd az Arkosi Egyházközség 
tiszteletes asszonyaként és énekvezéreként 46 éven át hűséggel szolgálta egy-
házunkat. Temetése november 11-én volt a kökösi temetőben, a szertartást 
Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész végezte. Emléke legyen áldott! 








