
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• A Főtanács által 2008 decemberében megválasztott Egyházi Képviselő Tanács 
január 30-án rendkívüli ülést tartott Kolozsváron - az elsőt az új felállásban. A 
napirendi pontok számbavétele előtt a testület tagjai bemutatkoztak, és megne-
vezték azokat a területeket, amelyekben szaktudásukkal, tapasztalatukkal legin-
kább javára lehetnek az egyháznak. Ezután a tanács munkarendjéről és -mód-
szereiről folyt a beszélgetés, ennek rendjén határozat született az üléseken való 
hiányzások minősítéséről, valamint tervezet körvonalazódott a tagok helyettesí-
tési rendszeréről. 
• A legfőbb döntéshozó testület napirendjén az alábbiak szerepeltek: beszámoló 
a tanács mellett működő állandó bizottságok alakuló üléséről, a lelkészek állami 
fizetési rendszerének változása, határozat az egyházi stratégiai terv megalkotá-
sának előkészítéséről, határozat az államvédelmi szervek egyházi életbe való be-
avatkozását feltáró kutatócsoport létrehozásáról, a 2009. évi ülésezési terv, ese-
ménynaptár és egyházi kiadói terv elfogadása, valamint a Protestáns Teológiai 
Intézet Unitárius Karának időszerű ügyei. 

Egyházköri munka 
• A gondnok-presbiteri értekezletekre az Egyházi Képviselő Tanács januári dön-
tése értelmében ez évben nem a megszokott tavaszi időszakban, hanem ősszel 
kerül sor, október 19-25. között. A tanács a találkozókat idén nemcsak a szerve-
zési és formai keretek megváltoztatásával, hanem a tartalmi vonatkozások meg-
újításával is eredményesebbé kívánja tenni. 

Lelkészképzés 
• A teológiai hallgatók a januári vizsgaidőszakban tették le I. félévi vizsgáikat. 
A sikeresen vizsgázók közül tanulmányi eredményeivel Bodor Emese (IV. évf., 
9,37), Csécs Márton (IV. évf., 9,50), Tófalvi Tamás (IV. évf., 9,50), Mátéfi Tímea 
(II. évf., 9,45), Molnár Imola (II. évf., 9,27), Szász Tünde (I. évf., 9,09) és Timár 
Zsolt (I. évf., 9,27) emelkedett ki, a többiek nem érték el a 9-es általános érdem-
jegyet. Az Egyházi Képviselő Tanács a 2008-2009-es tanévben is tanulmányi és 
segély-ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak: előbbit a vizsgaeredmények, utóbbit 
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egy családi helyzetet, tanulmányi előremenetelt és órákon kívüli tevékenységet 
felmérő pályázati rendszer alapján. 
• 2009 húsvétján a teológiai hallgatók újra legációs szolgálatra mentek. Az idén a 
következő egyházközségek fogadtak legátust: Bárót, Brassó, Dicsőszentmárton, 
Felsőrákos, Homoródalmás, Homoródszentpál, Küküllődombó, Magyarsáros, 
Magyarszovát, Nagyajta, Nyárádszentmárton-Csíkfalva, Oklánd és Homoródúj-
falu, Olthévíz, Sepsiszentgyörgy, Torda, Torockó, Torockószentgyörgy, Ürmös, 
Vargyas. 

Lelkésztovábbképzés 
• Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március közepén tartották: a kolozs-
tordai egyházkörben 16-án Kolozsváron a belvárosi egyházközségben, a ma-
rosi egyházkörben 13-án Erdőszentgyörgyön, a küküllői egyházkörben 18-án 
Dicsőszentmártonban, a székelykeresztúri egyházkörben 10-én Firtosváralján, 
a székelyudvarhelyi egyházkörben 11-én Székelyudvarhelyen a Bethlen negye-
di egyházközségben és a háromszék-felsőfehéri egyházkörben 12-én Sepsiszent-
györgyön. Az értekezletek fő előadását vitaindító jelleggel Bálint Róbert Zoltán 
mészkői lelkész tartotta a lelkészi munkáról 2009 tavaszán készített kérdőíves 
felméréssel kapcsolatban. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• A hagyományos újévi püspöki fogadás január l - jén volt Kolozsváron, az uni-
tárius kollégium épületének dísztermében, ahol egyházi főtisztségviselőink és 
főtisztviselőink, teológiai tanáraink és lelkészeink, az egyházi központi hivatal 
munkatársai és a belvárosi unitárius templomban tartott istentiszteleten részt 
vevő hívek együtt köszöntötték az Űjesztendőt. Bálint Benczédi Ferenc megvá-
lasztott, valamint dr. Szabó Árpád leköszönő püspök az új év kezdetének fontos-
ságát hangsúlyozta, majd dr. Máthé Dénes főgondnok a 2008. esztendő fonto-
sabb áldásaiért adott hálát. 
• Dr. Szabó Árpád püspök kibúcsúzó ünnepélye 2009. január 9-én volt Kolozs-
váron. Nagy László főjegyző áhítata után Bálint Benczédi Ferenc püspök, Popa 
Márta és Varró Margit iskolaigazgató, dr. Pap Géza református püspök, Szép 
Gyula RMDSZ-alelnök és Gyerő Dávid előadótanácsos mondot t köszöntő be-
szédet, majd dr. Szabó Árpád püspök búcsúbeszéde következett. Az állófogadá-
son dr. Kovács Sándor teológiai tanár mondott beszédet. 
• A Babe§-Bolyai Tudományegyetem február 26-án díszdoktori címet adomá-
nyozott Mugur Isárescunak, a Román Nemzeti Bank kormányzójának. Az ün-
nepélyen Bálint Benczédi Ferenc püspök is részt vett, majd délután magánláto-
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gatáson kereste fel a kormányzót, és megköszönte a kolozsvári templom javára 
adott 1999. évi segélyt. 
• Á Tordai Egyházközségben f. év március 8-án a D u n a Televízió forgatócso-
portja a vasárnapi istentiszteletről felvételt készített, amelyet március 15-én dél-
előtt sugároztak. Az imát Józsa István Lajos helybéli lelkész, az 1848-as magyar 
szabadságharc jegyében fogant egyházi ünnepi beszédet Bálint Benczédi Fe-
renc püspök mondta. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai 
hangszerkísérettel ellátott zenés-verses összeállítást mutat tak be. 
• A kobátfalvi egyházközség március 29-én tartotta Nyitrai-Németh Csongor 
nyugalmazott lelkész kibúcsúzó ünnepélyét. A székelykeresztúri egyházkör ré-
széről Lőrinczi Lajos esperes mondott köszönő beszédet, az istentiszteleten je-
len volt és beszédet mondo t t Bálint Benczédi Ferenc püspök is. Nyitrai-Németh 
Csongor f. év január l-jétől, 33 évi lelkészi szolgálat után vonult nyugalomba. 

Személyi változások 

Új alkalmazások 
• Tódor Mária alkalmazást nyert a székelyudvarhelyi belvárosi egyházközség 
templomgondozójának, 2009. január l-jétől. 
• Dimény László alkalmazást nyert a csekefalvi egyházközség templomgondozói 
állásába, január l-jétől. 
• Kertész Levente alkalmazást nyert a kolozsvár-íriszi egyházközség templom-
gondozójának, január l-jétől. 
• Patakfalvi Ilona énekvezért alkalmaztuk a marosvásárhelyi bolyai-téri egyház-
községbe, március l-jétől. 

Pályázati hirdetések 
• A Püspöki Hivatal 2009 februárjában pályázatot hirdetett a csíkszeredai egy-
házközség lelkészi állásának betöltésére. A pályázatra két lelkész jelentkezett: 
Tódor Csaba és Kelemen Szabolcs. 
• A Püspöki Hivatal 2009 februárjában pályázatot hirdetett a kobátfalvi egyház-
község lelkészi állásának betöltésére. A pályázatra két lelkész jelentkezett: Csáki 
Levente és Bálint Imre. 
• A Püspöki Hivatal 2009 februárjában pályázatot hirdetett a kolozsvári belváro-
si Egyházközség lelkészi állásának betöltésére. A pályázatra két lelkész jelentke-
zett: Jakabházi Béla Botond és Rácz Norber t Zsolt. 
• A Püspöki Hivatal 2009 márciusában pályázatot hirdetett a magyarsárosi egy-
házközség lelkészi állásának betöltésére. A pályázatra senki sem jelentkezett. 
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Áthelyezések, kinevezések 
• Kozma Albert lelkész áthelyezést nyert a bölöni egyházközség lelkészi állásába, 
2009. február l-jétől. 

Munkaviszonyi változások 
• Dr. Szabó Árpád püspök 2009. január 1-jei hatállyal nyugalomba vonult. 

Teológiai tanulmányait a Protestáns Teológiai Intézetben végezte 1953-1957 
között. Egyházi szolgálatát 1958-ben kezdte dr. Kiss Elek püspök titkáraként. 
1965-től 1976-ig a kolozsvári belvárosi egyházközség lelkésze volt, ezalatt 1977-
1978-ban a chicagói Meadville Lombard Teológiai Intézet ösztöndíjasaként ta-
nult tovább. 1974-ben doktori fokozatot szerzett bibliai teológiából. 1976-tól a 
Protestáns Teológiai Intézet rendes tanára lett a bibliai tudományok tanszékén, 
1990-1994 között a PTI rektora volt. 1994 végén Kolozsváron az Egyházi Főta-
nács főjegyzővé választotta. Az egyház Zsinati Főtanácsa 1996-ban Székelyud-
varhelyen az erdélyi unitáriusok 30. püspökének választotta, amely tisztségébe 
2002-ben Kövenden a Zsinat ülésén újraválasztották. 
• Benczédi Ágnes központi iktató-irattáros január l-jétől nyugalomba vonult. 
• Mezei Melinda visszatért az egyházi központi hivatal iktató-irattárosi állásába, 
január l-jétől. 
• Czombó Dénes székelyudvarhelyi templomgondozó január l-jétől lemondott 
állásáról. 
• Joó András csekefalvi templomgondozó január l-jétől lemondott egyházköz-
ségi állásáról. 
• Rezi Éva Katalin központi gépírónő 2009. február 11-től lemondott egyházi 
állásáról. 
• Szabó Hajnal marosvásárhelyi énekvezér 2009. március l-jétől gyermekneve-
lési szabadságra ment. 
• Nyitrai-Németh Csongor, a kobátfalvi egyházközség lelkésze f. év január 1-
jétől 33 évi lelkészi szolgálat után nyugalomba vonult. 

1958-1959-ben, 15 évesen, az 1956-os események erdélyi visszhangjának 
megtorlását célzó ún. EMISZ-perben családjával együtt meghurcolták és bör-
tönbe vetették. 1961-1970 között kőművesként és ácsként dolgozott, időközben 
katonai szolgálatot teljesített. Teológiai tanulmányait 1970-1974 között végez-
te a PTI-ben, 1976-ban szentelték unitárius lelkésszé a marosvásárhelyi zsina-
ton. Lelkészi szolgálatát gyakorló segédlelkészként a csokfalvi egyházközségben 
kezdte 1974-1977 között, majd 1977-1994 között az ádámosi egyházközség ren-
des lelkésze volt. 1994. novemberétől lett a kobátfalvi egyházközség lelkésze, ne-
véhez fűződik a kobátfalvi torony felépítése 2000-2003 között. 
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Halottaink 

Özv. Kökösi Kálmánné született Gál Eleonóra tiszteletes asszony és ének-
vezér, néhai Kökösi Kálmán unitárius lelkész és esperes özvegye, életének 90. 
évében, 19 évi özvegység után 2008. novembér 7-én Sepsiszentgyörgyön hir-
telen elhunyt. Férje oldalán a mészkői, majd az árkosi egyházközség tisztele-
tes asszonyaként és énekvezéreként 46 éven át hűséggel szolgálta egyházunkat. 
Temetése november 11-én volt a kökösi temetőben, a szertartást Kovács István 
sepsiszentgyörgyi lelkész végezte. 

Özv. Bálint Mihályné született Erdő Vilma nyugalmazott kántortanítónő, 
néhai Erdő János püspök húga, életének 94. évében 2009. január l - jén elhunyt. 
Temetése 2009. január 5-én volt a Házsongárdi temetőben, a szertartást Bálint 
Benczédi Ferenc püspök végezte. 

Lakatos Gyuláné született Komán Mária tiszteletes asszony és nyugalma-
zott tanítónő, Lakatos Gyula nyugalmazott unitárius lelkész hitvestársa, életé-
nek 77. évében 2009. január 11-én rövid, de nehéz szenvedés után Recsenyéden 
elhunyt. Férje oldalán előbb a székelykáli, majd a homoródkarácsonyfalvi egy-
házközség tiszteletes asszonyaként 42 éven át hűséggel szolgálta egyházunkat. 
Temetése január 14-én volt a recsenyédi templomból a helyi temetőben, a szer-
tartást Nagy Adél helyi lelkész végezte. Búcsúbeszédet mondott Simó Sándor 
jelenlegi és Kedei Mózes volt esperes, valamint Benedek Mihály homoródkará-
csonyfalvi lelkész. 

Emlékük legyen áldott! 



SZERZŐINK FIGYELMÉBE 

A Keresztény Magvető szerkesztősége tisztelettel kéri Szerzőit a kéziratok publi-
kálásra való előkészítése során az alábbiak tekintetbe vételére: 

2009-től kezdődően a tanulmányokhoz rövid, 10-20 sornyi idegen nyelvű 
kivonatokat (absztraktokat) is kérünk a szerzőktől. Ajánlott nyelvek: angol, fran-
cia, német. Jó néven vesszük, ha a szerzőről is közzétehetünk 5 sornál nem ter-
jedelmesebb, magyar nyelvű szakmai összefoglalót (szak, tudományos fokozat, 
kutatási terület, jelentősebb publikációk stb.) 

Elvárások a folyóiratunkhoz beküldendő tanulmány-kéziratok 
megformálásával kapcsolatban 

- Szerkesztőségünk kizárólag digitális (számítógépbe bevitt) kéziratokat fo-
gad el. A magyar nyelvű kéziratokat csak megfelelő magyar ékezetes formában 
fogadjuk. (Figyelem! A beküldendő kéziratok állományneve [fájlneve] ne tartal-
mazzon magyar élvezetes betűket!) 

- A kéziratok ajánlott betűmérete 14 pont, betűtípusa: Times New Roman. 
Sortávolság: szimpla. Szükségtelen a címet, alcímet vagy szövegközi alcímeket 
nagyobb betűmérettel kiemelni. Szükségtelen tabulátorral vagy egyszerű szókö-
zökkel jelölni a bekezdéseket. 

- Kérjük, a bekezdések előtt és után ne alkalmazzanak bekézdés-attribú-
tumként megadott térközöket. Az alcímek előtti (és utáni) térközöket mindig 
egy-egy üres sor jelölje. 

- Amennyiben a kézirat a magyar ábécétől eltérő karaktereket is tartalmaz 
(görögöt, hébert, cirillt, románt stb.), a szerkesztő számára nagy segítség, ha a 
szerző a tanulmány elején erre figyelmeztető mondatot ír a szerkesztő számára. 

(szerző, fordító, cím, alcím) 
- A Keresztény Magvető tanulmányainak szerzőjét/szerzőit a címfelületben, 

a főcím fölött nevezzük meg, a fordító, összeállító, közzétevő nevét a tanulmány 
végén tüntetjük fel. 

- Ajánljuk szerzőinknek a rövid főcím-adást. Inkább legyen a tanulmány-
szövegnek hosszabb, pontosító alcíme! 




