
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• Április 24-én volt egyházunk legfőbb végrehajtó testülete, az Egyházi Képvi-
selő Tanács 2009. év I. negyedévi rendes ülése Kolozsváron. Tárgysorozatáról 
kiemelkedtek az alábbiak: a székelykeresztúri iskolaépületek bérleti szerződésé-
nek meghosszabbítása a Berde Mózes Unitárius Gimnázium javára, határozat a 
lelkészképzés mesteri fokozata megszerzésének formájáról, bizottság kiküldése 
az egyházi stratégiai terv megírására, bizottság kiküldése a szejkefürdői unitá-
rius találkozó megszervezésére, határozat az államvédelmi szervek egyházi élet-
be való beavatkozása feltárásának folyamatáról és mások. 
• Az Egyházi Képviselő Tanács július 3-án tartotta II. évnegyedi rendes ülé-
sét Marosvásárhelyen, a Kövesdombi Unitárius Egyházközség tanácstermében. 
Napirenden szerepelt többek közt Bálint Benczédi Ferenc püspök beszámolója 
egyesült államokbeli útjáról, az egyházi stratégiai tervezés hát térdokumentumá-
nak véleményezése, a felekezeti középiskolák beszámolója a frissen zárult tan-
évről, az egyházközségi közigazgatási és pénzügyviteli szabályzat, a szejkefürdői 
unitárius találkozó 2009. évi megszervezése, valamint beszámoló az államvédel-
mi szervek egyházi életbe való beavatkozásának feltárását előkészítő bizottság 
tevékenységéről. 

Egyházköri munka 
• Június végén idén is az egyházköri közgyűlésektől volt hangos egyházi közéle-
tünk. Június 20-án a kolozs-tordai egyházkör Alsófelsőszentmihályon, a marosi 
egyházkör Nyomáton, a székelykeresztúri egyházkör pedig Korondon tartotta 
meg közgyűlését. Június 27-én a küküllői egyházkör közgyűlése Bethlenszent-
miklóson, a székelyudvarhelyi egyházköré Székelyderzsben, a háromszék-felső-
fehéri egyházköré pedig Szentivánlaborfalván volt. A közgyűléseken a 2008. évi 
számadás mellett rendkívüli téma volt a stratégiai bizottság által előkészített stra-
tégiai hát térdokumentum közvitára bocsátása. 

Lelkészképzés 
• 2009 húsvétján a teológiai hallgatók újra legációs szolgálatra mentek. Ez al-
kalommal a következő egyházközségek fogadtak légátust: Bárót, Brassó, Dicső-
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szentmárton, Felsörákos, Homoródalmás, Homoródszentpál, Küküllődombó, 
Magyarsáros, Magyarszovát, Nagyajta, Nyárádszentmárton-Csíkfalva, Oklánd 
és Homoródújfalu, Olthévíz, Sepsiszentgyörgy, Torda, Torockó, Torockószent-
györgy, Ürmös, Vargyas. 
• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán június 28-án tartották az év-
záró ünnepélyt. A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott istentiszte-
leten Nagy László főjegyző végezte a szószéki szolgálatot. Az évzáró keretében 
történt a három végzős hallgató átadása és egyházi szolgálatra való átvétele is. 
Vagyas Attila, Varró Bodoczi Barna és Vass Zsuzsánna gyakorló segédlelkészi 
kinevezését a Püspöki Hivatal az ősztől állítja ki. 
• Június végén a teológiai tanárokkal való egyeztetést követően egyházunk veze-
tői megbízást adtak a teológiai hallgatóknak a nyári gyakorlatra. Idén a torockói, 
homoródszentmártoni , budapesti (Nagy Ignác u. és Hőgyes Endre u.) egyház-
község, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, valamint a nyári szórvány- és 
gyermektáborok részesülnek e szolgálat áldásaiból. 
* Június 22-25-én volt az V. évet (még a régi képzési rendszerben) végzett teo-
lógiai hallgatók szakvizsgája. A három végzős hallgatóból kettő állt vizsgára: 
Vagyas Attila 8,43-as, Varró Bodoczi Barna pedig 8,66-os általános minősítést 
szerzett. 
• Június 26-án volt a IV. évet (az új alapképzést) elvégzett hallgatók teológiai li-
cencvizsgája. Az öt végzős hallgatóból három állt vizsgára: Bodor Lídia Emese 
9-es, Csécs Márton Lőrinc 9-es, Tófalvi Tamás 9-es minősítést nyert dolgozata 
megírására, illetve megvédésére. 
• A Lelkészképesítő Bizottság július 7-én lelkészképesítő vizsgát tartott Kolozs-
váron, ahol Bíró Attila kökösi, Finta Emese Erzsébet káinoki, Kis János Csaba 
aranyosrákosi, Kiss Sándor Loránd székelyudvarhelyi, Mikó Amália székelyke-
resztúri, Sipos László várfalvi, Szabó Adél Júlia sepsiszentgyörgyi és Újvárosi Ka-
talin székelymuzsnai gyakorló segédlelkész unitárius lelkészi oklevelet szerzett. 

Lelkésztovábbképzés 
• Májusban került sor egyházköreinkben a II. évnegyedi lelkészi értekezletre, 
amelyeket ezúttal is két-két egyházkörönként egybevonva szerveztek meg. A ko-
lozs-tordai és a székelykeresztúri egyházkör lelkészeinek május 12-én Székely-
keresztúron, a marosi és háromszék-felsőfehéri egyházkör lelkészeinek 8-án 
Ürmösön, míg küküllői és székelyudvarhelyi egyházkör lelkészeinek 11-én Se-
gesváron volt az értekezlet. A lelkészek új hivatali és ügyviteli szabályzatának ter-
ve, a lelkészi hivatali és ügyviteli teendőket rögzítő szerződés, valamint az azokra 
épülő új egyházközségi ügyviteli rend címmel felvezetést tartott, illetve beszélge-
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tést kezdeményezett Bálint Benczédi Ferenc püspök, Dácz Tibor tanácsadó és 
Gyerő Dávid előadótanácsos. 

Énekvezér-képzés 
• Az Énekvezér-képesítő Bizottság 2009. június 25-én énekvezér-képesítő vizs-
gát tartott, amelyen a marosvásárhelyi Református Kántor-tanítói Intézetben 
idén végzett Istók Erzsébet bözödkőrispataki atyánkfia unitárius énekvezéri ok-
levelet szerzett. 

Rendezvények, egyházképviselet 
• 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 mondott Bálint Benczédi Ferenc püspök is. Nyitrai-Németh 
Csongor f. év január l-jétől, 33 évi lelkészi szolgálat után vonult nyugalomba. 
• Április 26-27-én egyházunk több vezetője, köztük Bálint Benczédi Ferenc 
püspök és Nagy László főjegyző, Pap Mária és Farkas Dénes esperes, Andrási 
Benedek és Gyerő Dávid előadótanácsos Bukarestbe látogatott. Vasárnap a szász 
evangélikus templomban a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör vezetősége által 
tartott esperesi vizsgálószéken vettünk részt, majd a bukaresti unitárius leány-
egyházközség lelkészével, vezetőivel és híveivel találkoztunk. Hétfőn a Kulturális 
és Kultuszminisztériumba látogattunk, majd a Magyar Kulturális Intézetben iro-
dalmi, illetve zenei műsor keretében köszöntöttük a magyar politikum és közélet 
képviselőit. 
• Május 5-én a Protestáns Teológiai Intézet tanulmányi napot szervezett a litur-
gia és a keresztény ünnepek témakörében, ahol bemutatásra került Marius van 
Leeuwen leydeni remonstráns teológiai tanár Ünnepről ünnepre - a keresztény 
ünnepek története és lényege című könyvének magyar kiadása. 
• Május 13- 14-én az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok 
Titkársága Budapesten konferenciát szervezett Vallási sokféleség és a vallási an-
tidiszkrimináció jogi szabályozása címmel, amelyen Bálint Benczédi Ferenc püs-
pök, Nagy László főjegyző, Kovács István közügyigazgató, Gyerő Dávid előadó-
tanácsos is részt vett. 
• Május 14-15-én az ULOSZ munkaértekezletet tartott Homoródalmáson a lel-
készek etikai kódexe témáról. 
• Május 18-án Kolozsváron az RMDSZ-székházban találkozóra került sor az 
RMDSZ elnöksége és az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljárói között. Je-
len volt Bálint Benczédi Ferenc püspök is. 
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• Május 24-én a Kolozs-Tordai Egyházkör kibúcsúzó ünnepélyt szervezett a ko-
lozsi unitárius templomban volt esperese, Farkas Dénes nyugdíjba vonulása al-
kalmából. A szószéki szolgálatot maga a méltatott lelkész végezte, a szószékről 
köszöntő beszédet mondot t Bálint Benczédi Ferenc püspök is. 
• Június 1-je és 7-e között Ann Peart, a manchesteri Unitarian College dékánja 
Erdélybe látogatott. Kolozsváron találkozott Bálint Benczédi Ferenc püspökkel, 
tárgyalásokat folytatott, valamint együttműködési megállapodást írt alá a PTI 
unitárius karának tanáraival, illetve vezetőivel, és székelyföldi látogatáson vett 
részt a Homoród mentén. 
• Június 23-a és 28-a között az egyesült államokbeli Unitárius Univerzalista Egy-
ház Salt Lake Cityben tartott közgyűlésén Bálint Benczédi Ferenc püspök is részt 
vett. A közgyűlésen az UUA elnökévé az elkövetkező négy évre a latin-amerikai 
származású Peter Morales lelkészt választották. 

Személyi változások 
• Április elsejétől munkába állt az Egyházi Képviselő Tanács munkáját segí-
teni hivatott egyházi központi hivatal négy új munkatársa. Dr. Czire Szabolcs 
teológiai adjunktus a valláserkölcsi nevelést illető előadótanácsosi, Andrási Be-
nedek lelkész, vallástanár pedig az oktatásügyi előadótanácsosi munkakörben 
vállalta az egyházszolgálat ezen új formáját. Sándor Krisztina újságíró, polito-
lógus a médiareferensi, Furu Xénia építész pedig az építészeti tanácsadói állás 
betöltői. 
• Tódor Csaba homoródszentpáli lelkész választás útján kinevezést nyert a Csík-
szeredai Egyházközség lelkészi állásába, május l-jétől. Tódor Csaba május 31-i 
levelében arról értesítette a püspököt, hogy az egyházközségben kialakult hely-
zetre való tekintettel a lelkészi állást nem foglalja el. 
• Gyerő Dávid előadótanácsos püspöki kinevezést nyert a Kolozsi Egyházközség 
lelkészi állásába, május l-jétől. 
• Csáki Levente kénosi lelkész választás útján kinevezést nyert a Kobátfalvi Egy-
házközség lelkészének, június l-jétől. 
• Rácz Norbert ifjúsági lelkész választás útján kinevezést nyert a Kolozsvár-bel-
városi Egyházközség lelkészének, június l-jétől. 
• Szombatfalvi Sándor május l-jétől alkalmazást nyert a Kissolymosi Egyház-
község harangozójának. 
• Szőcs Andrea május l-jétől alkalmazást nyert a Petrozsényi Egyházközség tit-
kárnőjének. 
• Berei Imre kissolymosi harangozó április 30-tól lemondott állásáról. 
• Békési Attila petrozsényi harangozó április 30-tól lemondott állásáról. 
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a Paskucz-Szathmáry Viola egyházi központi műszaki tanácsadó május l-jétől 
nyugdíjba vonult. 
• Farkas Dénes kolozsi lelkész, a Kolozs-Tordai Egyházkör volt esperese május 
l-jétől nyugdíjba vonult. 
• Dobri Erika, a kolozsvári Unitárius Óvoda óvónője június l-jétől gyermekne-
velési szabadságra ment . 

Halottunk 

Török Ferenc nyugalmazott unitárius lelkész életének 71. évében, 2009. 
április 11-én hirtelen elhunyt. 1938-ban született Siménfalván, teológiai ta-
nulmányait a Protestáns Teológiai Intézetben végezte 1954-1959 között. 
1963-ban szentelték unitárius lelkésszé a kolozsvári zsinaton. Lelkészi szolgá-
latát a Tordátfalvi Egyházközségben kezdte gyakorló segédlelkészként, majd 
a Székelyszentmihály-Benczédi Egyházközség rendes lelkésze lett. 1980-ban 
lelkészi munkaviszonya megszűnt az egyházzal. Temetése április 13-án volt a 
székelyudvarhelyi Dávid Ferenc-téri templomból az új unitárius temetőben, 
a szertartást Rüsz Domokos helyi lelkész végezte. Évfolyamtársai nevében 
Török Elek ny. esperes mondott búcsúbeszédet. Emléke legyen áldott! 
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