
Egyházi élet - Hírek 

Az Egyházi Főhatóság tevékenysége 
• 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 térdokumentuma, 
a felekezeti középiskolák beszámolója a frissen zárult tanévről, az egyházközsé-
gi közigazgatási és pénzügyviteli szabályzat, a szejkefürdői unitárius találkozó 
2009. évi megszervezése, valamint beszámoló az államvédelmi szervek egyházi 
életbe való beavatkozásának feltárását előkészítő bizottság tevékenységéről. 
• Az Egyházi Főtanács 2009. évi rendes ülésére július 24-25-én került sor Ko-
lozsváron az unitárius kollégiumban. A 2008. év egyházi megvalósításait számba 
vevő legfőbb kormányzó testület ülésén tartott istentiszteleten Vass Mózes kő-
halmi lelkész prédikált, az énekvezéri teendőket Kiss Erika kolozsvár-belvárosi 
énekvezér végezte. A záróebéd pohárköszöntőjét a Berde-serleggel Varró Mar-
git, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója mondta. 

Lelkészképzés, énekvezér-képzés 
• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán 2009. június 28-án tartották az 
évzáró ünnepélyt. A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott istentisz-
teleten Nagy László főjegyző végezte a szószéki szolgálatot. Az évzáró keretében 
történt a három végzős hallgató egyházi szolgálatra való átadása és átvétele is. 
Vagyas Attila, Varró Bodoczi Barna és Vass Zsuzsánna gyakorló segédlelkészi 
kinevezését a Püspöki Hivatal az ősztől állítja ki. 
• A Lelkészképesítő Bizottság 2009. július 7-én lelkészképesítő vizsgát tartott 
Kolozsváron. Bíró Attila kökösi, Finta Emese Erzsébet káinoki, Kis János Csaba 
aranyosrákosi, Kiss Sándor Loránd székelyudvarhelyi, Mikó Amália székelyke-
resztúri, Sipos László várfalvi, Szabó Adél sepsiszentgyörgyi és Újvárosi Katalin 
székelymuzsnai gyakorló segédlelkész unitárius lelkészi oklevelet szerzett. 
• A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán július 21-én tartották meg a fel-
vételi vizsgát. A bejutott hallgatók: Szabó Csengele (Sepsiszentgyörgy), Dimény 
Zita Ágnes (Torockó), Keresztes Zsolt (Szentábrahám), Lurtz Zsolt (Sepsiszent-
györgy) és Jobbágy Mária Júlia (Kövend). 
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• 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 
•Augusztus l- jén a bözödújfalusi gyűjtőtó part ján került sor az elszármazott 
bözödújfalusiak 2009. évi falutalálkozójára. Az ökumenikus istentiszteleten a 
falu szülötte, Szombatfalvi József székelykeresztúri unitárius lelkész is szolgála-
tot végzett. 
• A segesvári Petőfi Társaság szervezésében augusztus 2-án a fehéregyházi mil-
lenniumi unitárius templomban ünnepélyre került sor Petőfi Sándor halálá-
nak 160. évfordulóján. A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök vé-
gezte. 
• Augusztus 8-án Székelyszentmiklóson a Szentannai család az egész település 
lakosságát átfogó családi találkozót tartott. Az unitárius templomban tartott ün-
nepi istentiszteleten Farkas Dénes nyugalmazott lelkész, a falu szülötte végezte a 
szószéki szolgálatot. 
•Augusztus 15-én a Viharsarok Kulturális Egyesület szervezésében falunapot 
tartottak Székelymuzsnán. Az ünnepi istentiszteleten Bálint Benczédi Ferenc 
püspök prédikált, akinek gyökerei e településre is visszanyúlnak. 
• Augusztus második felében két jelentős egyháztársadalmi rendezvényre került 
sor. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet augusztus 20-23-a között tartotta 
az évi rendes ifjúsági konferenciát a Nyikó menti Bencédben, az Unitárius Nők 
Országos Szövetsége pedig augusztus 29-ére hívta egybe évi rendes seregszemlé-
jét Kolozsvárra, az Unitárius Kollégium épületébe. 
• Az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) szeptember 1 -
6-a között Kolozsváron egyházunk központi épületében szervezte meg rendes 
közgyűlését és nemzetközi konferenciáját. A közgyűlésen Gyerő Dávid előadó-
tanácsost a szervezet titkárává választották. A konferenciát kétnapos kirándulás 
előzte meg a Torda-Déva-Vajdahunyad-Mészkő útvonalon. 
• Szeptember 5-én a homoródalmási egyházközség szervezésében falutalálkozót 
tartottak a 200 éve épített és idénre felújított templom tiszteletére. Az istentiszte-
leten Bálint Benczédi Ferenc püspök végezte a szószéki szolgálatot. 
• Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége szeptember 11-12-én Székelyke-
resztúron az unitárius egyházközség és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
közreműködésével szervezte meg az unitárius lelkészi családok VII. találkozóját. 
Az idei találkozó témája: Hitélet a lelkészi családban. 
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• Szeptember 12-én Pipén a helybeli unitárius egyházközség szervezésében fa-
lutalálkozót tartottak. A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök vé-
gezte. 

Személyi változások 
• ífj. Nagy Endre lelkész egy év egyesült államokbeli ösztöndíjas tanulmányút 
után hazatért, és augusztus l-jétől elfoglalta helyét a gyergyószentmiklósi egy-
házközségben. 
• Lőrinczi Botond László gyakorló segédlelkész augusztus l-jétől a gyergyó-
szentmiklósi egyházközségből áthelyezést nyert a városfalvi egyházközségbe. 
• Szeptember l-jétől Vagyas Attila a torockószentgyörgyi, Varró-Bodoczi Barna 
a ravai egyházközségben kezdte meg gyakorló segédlelkészi szolgálatát. 
• Andorkó Attila gyakorló segédlelkész szeptember l- jétől a marosvásárhelyi 
Bolyai-téri egyházközségből áthelyezést nyert a kénosi egyházközségbe. 
• Bálint Imre medeséri lelkész szeptember l-jétől meghívás után kinevezést 
nyert a magyarsárosi egyházközség lelkészi állásába. 
• Kiss Sándor Loránd székelyudvarhelyi segédlelkész szeptember l-jétől meghí-
vás után kinevezést nyert a szőkefalvi egyházközség lelkészi állásába. 
• Bálint Róbert Zoltán mészkői lelkész augusztus végétől az egyesült államokbeli 
Berkeley-ben a Starr King Teológiai Intézet által felajánlott ösztöndíj felhaszná-
lója lett, egy évre. 

Halottaink 
Rázmány Csaba magyarországi unitárius püspök temetése 2009. július 

30-án volt Budapesten. A gyászistentiszteletre a Hőgyes Endre utcai unitári-
us templomban került sor, a szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc er-
délyi unitárius püspök végezte. Ezt követően Rázmány püspököt a Fiúmé úti 
Nemzeti Sírkertben helyezték örök nyugovóra. A temetési szertartáson részt 
vett még Máthé Dénes főgondnok, Nagy László főjegyző és erdélyi egyhá-
zunk inás vezetői, valamint az alsóboldogfalvi egyházközség küldöttsége is. 

Gergely Miklós, az Abásfalvi Unitárius Egyházközség gondnoka 57. szü-
letésnapján, 2009. augusztus 22-én nehéz betegségben elhunyt. Az egyházköz-
ség vezetéséből tizennyolc éven át keblitanácsosként vette ki a részét, 2000-
ben gondnoknak választották. Temetése augusztus 25-én volt az abásfalvi 
templomból a helyi temetőbe, a szertartást Barabás Áron helyi lelkész végez-
te. A székelyudvarhelyi egyházkör részéről Simó Sándor esperes és Dombi 
Gyula felügyelő gondnok mondott búcsúbeszédet. Emléke 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 (absztraktakat) is ké rünk a szerzőktől. Ajánlott nyelvek: angol, f ran-
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 ékezetes 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 bekezdés-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! 




