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KOLOZSVÁRON ÉS BUDAPESTEN EGY IDŐBEN TARTJÁK A FŐTANÁCSI ÉS ZSINATI ÜLÉSEKET, AMELYEKEN EGYHÁZVEZETŐT IS VÁLASZTANAK

Kovács István az egyetlen unitárius püspökjelölt
Új püspököt is választ hétvégén a 
Magyar Unitárius Egyház a kolozs-
vári és budapesti főtanácsi és zsinati 
ülésén: a sepsiszentgyörgyi Kovács 
István az egyetlen jelölt az eddig 
Bálint Benczédi Ferenc által betöl-
tött egyházvezetői tisztségre. Kovács 
István eddig a közügyigazgatói 
tisztséget töltötte be.

 » PÁVA ADORJÁN

K ovács István jelenlegi közügyigaz-
gató az egyetlen jelölt a Magyar 
Unitárius Egyház püspöki tisztségé-

re – tájékoztatta a Krónikát az egyház saj-
tószolgálata. A Magyar Unitárius Egyház 
főtanácsi és zsinati ülésekre készül. Pén-
teken Kolozsváron és Budapesten meg-
választják a főtisztségviselőket, valamint 
a Középfokú Fegyelmi Bíróság tagjait, 
szombaton pedig az egyház zsinatának ke-
retében a püspökválasztás és a Felsőfokú 
Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása 
kerül napirendre. A Magyar Unitárius Egy-
ház Főtanácsa pénteken ülésezik Kolozs-
váron, a belvárosi unitárius templomban, 
illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitá-

rius Egyházközség templomában. A két 
helyszínen egyidejűleg zajló ülések részt-
vevői között távközléses kapcsolat biztosít-
ja az együttes tanácskozás feltételeit – áll a 
Magyar Unitárius Egyház közleményében.

Az egyház sajtószolgálata hétfőn a Kró-
nika megkeresésére közölte, hogy a sep-
siszentgyörgyi Kovács István az egyetlen 
jelölt az eddig Bálint Benczédi Ferenc 
által betöltött püspöki tisztségre. Kovács 
István eddig a közügyigazgatói tisztsé-
get töltötte be. Az unitarius.org honlapon 
olvasható életrajza szerint 1959-ben szü-
letett Kőhalomban, 1978-ban Sepsiszent-
györgyön érettségizett. 1980–1985 között 
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Karán tanult. 1985–1988 között 
Marosvásárhelyen teljesített segédlelké-
szi szolgálatot, 1988–1998 között a sepsi-
szentkirály-botfalusi egyházközség lelké-
sze volt. 1990–1993 között az újraalakult 
Országos Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet első 
elnöke volt. 1998-tól a Sepsiszentgyörgyi 
Unitárius Egyházközség lelkésze, ezzel 
egy időben az Unitárius Lelkészek Orszá-
gos Szövetségének (ULOSZ) elnöki tiszt-
ségét is betöltötte. Közben önkormányzati 
tanácsosként is dolgozott, szerepet vállalt 
a Székely Nemzeti Tanács megyei és a Ma-
gyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szerve-

zetének vezetőségében is. Alapító elnöke a 
Kovászna megyei Pro Adopt Örökbefogadó 
Szülők Egyesületének.

A pénteki főtanácsi ülés napirendjén 
főhatósági választások is szerepelnek. Az 
egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő 
hatósága a 2021–2027 közötti megbízatási 
időszakra megválasztja a főtisztségviselőit 
is, vagyis a két főgondnokot, a főjegyzőt és 
a közügyigazgatót, ugyanakkor a Közép-
fokú Fegyelmi Bíróság tagjait.  Az egyház 
sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a 
két főgondnoki tisztségre három személyt 
jelöltek: Sándor Krisztinát Csíkszeredá-
ból, Farkas Emőd Dénest Kolozsvárról és 
Bálint Sándort Siménfalváról. A főjegyzői 
tisztségre jelölt személy Rácz Norbert Zsolt 
Kolozsvárról. A közügyigazgatói tisztségre 
Csete Árpád (Homoródalmás), Lőrinczi La-
jos (Csehétfalva) és Elekes Botond (Buda-
pest) pályázik.

A pénteki ülés tárgysorozatán jogsza-
bály alkotás is szerepel, éspedig az egyházi 
testületek távközlés útján történő ülésezé-
se és írásbeli határozathozatala szabály-
zatának az elfogadása. A közleményből 
továbbá az is kiderül, hogy az egyház 
zsinata másnap, szombaton változatlan 
helyszíneken ülésezik. Kiemelt tárgysoro-
zati pont a püspökválasztás és a Felsőfokú 

Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása 
a 2021–2027 közötti megbízatási időszakra. 
A zsinati választások szünetében istentisz-
telet és úrvacsoravétel lesz. A választási 
eredmények bejelentését követően sor ke-
rül az újonnan megválasztott püspök és a 
Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak szol-
gálati eskütételére.

 » A román diákok közül a várt-
nál többen neveztek be a nyelv-
leckére, olyanok is, akik soha 
nem szólalnak meg magyarul, de 
amint kiderült, jól értenek.

 » SZUCHER ERVIN

A távoktatás okozta hosszas és unalmas 
bezártság után össze- vagy akár vissza-

rázónak is nevezhető élménytábort szervez 
Szászrégen legjobbnak számító középisko-
lájának néhány tanára: a két tannyelvű Lu-
cian Blaga-iskola másfél száz diákja vaká-
ciózik természeti környezetben. Három nap, 
tizenöt tevékenység, hat helyszín, százöt-
ven résztvevő és még sok olyan gyerek, aki 
a behatárolt tér és keret miatt lemaradt az 
élményekről– így jellemezhető számokban 
az első alkalommal szervezett Blagarocks 
tábor. A száraz adatokon túl fontos a tábor 
fő célja, amelyet a szervezők a közösség ösz-
szekovácsolásában határoztak meg. A pan-
démia miatt a bő egy évig egymástól elzárt 
diákok a héten nemcsak hogy egymásra 
találtak, de kiszabadultak a természetbe. A 
programok összeállítását a hagyományőr-
zés, az egészséges életmód és a természet-
közelség határozta meg – mondja kenyérda-
gasztás után a szászrégeni néprajzi múzeum 
kertjének árnyékában Reichenberger Iringó 
tanárnő. Dél elmúlt, ebédidő van, a fi atal 
osztályfőnök most már az egyre éhesebb ta-
nítványaival együtt várja aznapi munkájuk 
eredményét. A tábor rangidőse, a szentmi-
hályi Maria Bucin Crişan kis türelemre inti 
újdonsült tanítványait, mondván, hogy már 
csak percek kérdése, amíg az első adag ke-
nyér megsül. Élénkségével, ízesen mesélt 
történeteivel a nyolcvanéves „Maria tánti” 
a gyerekek, a tanári gárda és a néhány jele 
lévő szülő szívébe is belopta magát. A Böl-
kény menti kis faluból érkezett asszony már 
a tábor első napján kenyeret dagasztani és 
sütni tanította a gyerekeket. Nem is akárhol; 
a néprajzi múzeum skanzenében felállított, 
dédai kékre festett kemencénél. A többség, 
nemhogy tésztagyúrást nem látott életében, 
de még szabadtéri sütővel sem találkozott. 
A közösen készített kis fonott zsemlék oly 
ízletesre sikeredtek, hogy a hozzá evett zsír, 
szalonna, zakuszka, zöld hagyma, paradi-

csom és paprika már csak körítésnek bizo-
nyult. Nem is csoda, hogy percek alatt úgy 
elfogytak, mint a meleg kenyér! „Én csak azt 
bánom, hogy a kemence nem kétszer vagy 
háromszor ekkora” – sajnálkozott a kis ter-
metű, mindmáig rendkívül serény nénike.

Magyaróra román diákoknak
A tábor első napjának különleges ebédjét 
nem csak kenyérsütéssel, „elméleti gyakor-
lattal” is ki lehetett érdemelni: ez a múzeum 
szomszédságában található iskolában zaj-
lott, ahol ezúttal nem a magyar gyermekek 
birkóztak meg az állam nyelvével, hanem 
román társaik tanulgattak magyarul. A tá-
bori magyarórán segédkező Chirilă Andrea 
és Székely Róbert maguk is meglepődtek 
román társaik által tanúsított érdeklődésén. 
A vártnál többen neveztek be a nyelvlecké-

re, olyanok is, akik soha nem szólalnak meg 
magyarul, de amint kiderült, jól értenek. 
Robi szerint román társai leginkább azért 
szeretnének minél jobban tudni magyarul, 
hogy a vegyes társaságban értsék, miről 

folyik a beszélgetés. „Észrevették, hogy a 
magyar nyelv nem is olyan nehéz, mint aho-
gyan egyesek beállítják. Ha tudsz például 
németül, vagy akár franciául, akkor a kiej-
tést is könnyebben megtanulod – legalábbis 

ezt szűrték le az iskolatársaink” – osztotta 
meg a román diákok tapasztalatait a tizedi-
kes tanuló. Andrea azon lepődött meg, hogy 
azok is aránylag jól tudnak magyarul, akik 
nem beszélnek. A szintén tizedik osztályos 
lány szerint nem arról van szó, hogy a ro-
mánok nem akarnak megszólalni magyarul, 
hanem arról, hogy szégyellik a nyelvi, fogal-
mazási és kiejtési hibáikat. A tanárok és a 
magyar diákok elmagyarázták nekik, hogy 
ezért senki nem fogja őket kinevetni, elvég-
re a magyar gyerekek is így kezdték a román 
nyelv elsajátítását. „Mi mindig méltányoljuk, 
ha valaki, ha helytelenül is, de megszólal a 
nyelvünkön” – fejtette ki az idegenforgalmi 
szakon tanuló lány.

Túrázás és tekerés
A második nap a természetjárásé volt. 
Az iskola diákjai a Via Carpatica általuk 
örökbe fogadott 16 kilométeres szakaszát 
gyalogolták végig. A Maros mentéről, a 
marosvécsi Kemény-kastélytól indultak 
és a Görgény-völgyében kötöttek ki. Tar-
solyukból ez alkalommal sem hiányzott a 
vidámság meg a fi nom elemózsia. A részt-
vevők a Régen melletti Mocsár-erdőbe is 
karikáznak. A ForCamp egyesületnek kö-
szönhetően lehet majd helyben is tekerni 
és ezáltal telefont tölteni, a Milvus csoport 
jóvoltából pedig Detektív a természetben 
nevű programra lehet benevezni. A három 
nap alatt interaktív módon lehetett ismer-
kedni a város valamikori nyelvével, a né-
mettel. A részvevők magyar és román nép-
táncot tanulhatnak, előadást hallgatnak az 
egészséges étrendről, betekintést nyernek 
a hegedűkészítés titkaiba. A táborvezetők 
szavaival összefoglalva: az összerázás és 
visszarázás mellett igyekeznek minél több 
újdonságot kipróbálni. A visszajelzések és a 
vártnál is nagyobb érdeklődés miatt a tábor 
ötletgazdája, Cristina Drescan és Reichen-
berger Iringó szervező már most azt remé-
li, augusztusban vagy szeptemberben lesz 
folytatása a kezdeményezésnek.

Számítógép mellől a természetbe: élménytábor szászrégeni diákoknak
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A két tannyelvű szászrégeni Lucian Blaga iskola diákjai egymás kultúrájáról, anyanyelvéről 
is tanulnak a helyi néprajzi múzeumban szervezett élménytáborban 

Egyházvezető. Kovács István lehet
az új unitárius püspök




