
Halottaink

Kovács Sándor unitárius lelkész 2011. május 18-án, életének 60. évében, 
sok szenvedést hozó nehéz betegség után elhunyt. 1951-ben született Nagyajtán, 
középiskoláit Feketehalomban végezte. A Protestáns Teológiai Intézetben szer-
zett unitárius lelkészi oklevelet 1974-ben. 1976-ban szentelték lelkésszé a maros-
vásárhelyi zsinati ülésen. Gyakorló segédlelkészi szolgálatát 1974-ben kezdte a 
marosvásárhelyi egyházközségben, 1975-től a magyarzsákodi unitárius egyház-
község rendes lelkésze lett. 1998-ban áthelyezést nyert a szőkefalva–küküllő-
széplaki egyházközségbe. 2008-ban visszatért a magyarzsákodi gyülekezetbe, és 
a bordosi egyházközséget is pásztorálta. Temetése május 20-án volt a magyar-
zsákodi templomban. A szertartást Kecskés Csaba, a marosi egyházkör esperese 
és Bálint Benczédi Ferenc püspök végezte. Az osztálytársak nevében Kedei Mó-
zes mondott búcsúbeszédet. Székely Kinga az Unitárius Lelkészek Országos Szö-
vetsége és Simó Sándor a magyarzsákodi egyházközség nevében búcsúzott. A 
nagyajtai temetőben helyezték végső nyugalomra, a szolgálatot a templomban 
Fekete Levente helyi lelkész, a sírnál Bálint Benczédi Ferenc püspök végezte. 
Emléke legyen áldott!

Nagy Zoltán nyugalmazott lelkész 2011. május 29-én, életének 85. évében 
hirtelen elhunyt. 1926-ban született Árkoson, a Kolozsvári Unitárius Kollégium-
ban tanult, és itt érettségizett 1946-ban. Az Unitárius Teológiai Akadémián kezd-
te, és a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán fejezte be teológiai tanulmá-
nyait 1950-ben, 1955-ben szentelték unitárius lelkésszé a kolozsvári zsinati 
ülésen. Rövid nagyajtai gyakorló segédlelkészi szolgálat után 1952-től a szent-
iván laborfalvi egyházközségben szolgált 39 éven át. 1991-ben nyugdíjba vonult, 
és hazaköltözött szülőfalujába, Árkosra. Temetési szertartása május 31-én volt a 
családi háztól, a szertartást Székely János helyi lelkész végezte. Az egyetemes 
egyház nevében Bálint Benczédi Ferenc püspök búcsúztatta, a sírnál Pap Mária 
esperes a háromszék–felsőfehéri egyházkör és a szentivánlaborfalvi egyházköz-
ség, Máthé Sándor lelkész a lelkészi kar nevében mondott búcsúbeszédet. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott!

Kolcsár Sándor nyugalmazott lelkész és esperes 2011. június 20-án, életé-
nek 85. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt. 1926-ban született 
Olthévízen, a brassói Római Katolikus Főgimnáziumban tanult, és itt érettségi-
zett 1945-ben. Teológiai tanulmányait a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius 



Karán fejezte be 1949-ben, 1955-ben szentelték unitárius lelkésszé a kolozsvári 
zsinati ülésen. Segédlelkészi szolgálatát 1949-ben kezdte a szabédi egyházköz-
ségben, ahol két évvel később rendes lelkésszé választották. 1969-ben lett a ma-
rosvásárhelyi egyházközség lelkésze. Egyházköri tisztségviselését 1964-ben a 
marosi egyházkör jegyzőjeként kezdte. 1967-ben a marosi, 1969-ben pedig a 
maros-küküllői egyházkör esperesi tisztségébe választották. 1973-tól 1996-ig az 
egyetemes egyház közügyigazgatói tisztségét töltötte be. 1997-ben, 48 év szolgá-
lat után nyugdíjba vonult, nyugdíjas éveit Marosvásárhelyen töltötte. Temetési 
szertartására június 23-án került sor Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius 
templomban. A szertartást Nagy László helyi lelkész, egyházi főjegyző végezte, 
az egyetemes egyháztól Bálint Benczédi Ferenc püspök búcsúztatta. Búcsúbeszé-
det mondott továbbá Kovács István közügyigazgató és Ötvös József református 
lelkész. Ugyanaznap a szabédi temetőben helyezték végső nyugalomra. A sírnál 
Kecskés Csaba, a marosi egyházkör esperese, a szülőfalu részéről Török István 
olthévízi lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége nevében Székely 
Kinga Réka, a barátok részéről pedig Tófalvi Zoltán mondott búcsúbeszédet. Pi-
henése legyen csendes, emléke legyen áldott!


