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Nagytiszteletű Egyházi Képviselők!  

Tisztelt Akadémiai Közösség!  

Tisztelt 60 és 50 éve végzett Lelkipásztorok!  

Tisztelt Részvevők, kedves Vendégeink! 

 

A 2020–2021-es tanévnyitó beszédet a 90. zsoltár első két versével kezdtem. 

Emlékeztetőül hadd idézzem megint: Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 

Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, 

ó Isten! A tanévnyitó beszédben a hit reménységével idéztem a zsoltárost, most a tanévzáráskor 

pedig a beteljesedett hit bizonyosságával teszem ugyanezt. Meggyőződésem ugyanis az, hogy 

a mindenható Isten velünk volt az elmúlt tanévben és neki adhatunk hálát, hogy az akadémiai 

közösség minden tagja túlélte a járvány legnehezebb időszakát. Most a tanév végén Isten iránti 

hálával tekintünk vissza az elmúlt évre és külön öröm az is, hogy a kibocsátó istentiszteletnek 

és a tanévzáró ünnepélynek a belvárosi református egyházközség adott helyet, ugyanis ez a 

templom és ez a gyülekezet volt a teológus ifjúság otthona, anyagyülekezete és állandó 

istentisztelti helye.  

Az ősszel még abban a reménységben kezdtük el tanévet, hogy ha korlátozások között 

is, de sikerül legalább a jelenléti oktatást fenntartani és az egész tanévben végig vinni. A 

tanévnyitást megelőzően hosszas, nagyon alapos és gondos felkészüléssel, mindenre 

odafigyelve készítettük elő a tanévet. A legfontosabb szempont az volt, hogy a rendhagyó 

időkre figyelve és az akadémiai élet elvárásait szem előtt tartva úgy indítsuk el az évet, hogy 

az ne veszélyeztesse az akadémiai közösség egészségét, de ugyanakkor a lelkipásztorképzés se 

szenvedjen csorbát. Ezért került sor az előadótermek átalakítására, a kollégiumi megszokott 

rend megváltoztatására, a könyvtár és tantermek használatának a korlátozására.   

A nehéz idők szigorúságot és rendkívüli odafigyelést követelnek. Ezért volt az, hogy az 

elmúlt tanévben kizárólag csak az előadásokat és az istentiszteleteket tartottuk meg. Sajnos 

ideiglenesen szüneteltetni kellett a bibliaórákat, az önképzőkör tevékenységét, a 

kórustevékenységet és lényegében minden olyan beltéri alkalmat és eseményt, amely 

veszélybe sodorta volna a hallgatók, a tanárok és az alkalmazottak egészségét. Ebben a 

tekintetben a tanév lefolyása sikeres volt, Isten gondviselésének köszönhetően emberéletben 

nem esett kár, és a járvány következtében az akadémiai közösség megbetegedett tagjai mára 

már többé-kevésbé felépültek.  

A tanévnyitó istentiszteletre szeptember 20-án került sor az Alsóvárosi református 

templomban. Abban a reménységben kezdtük el a tanévet, hogy visszatérhetünk a megszokott 

élethez. Ez azonban csak reménység maradt, ugyanis október második felétől kezdődően a 

hallgatók között felütötte fejét a fertőzés, és hogy elejét vegyük a tömeges fertőzésnek, október 

végén kénytelenek voltunk a hallgatókat hazaküldeni. Nem volt könnyű döntés. Az előadásokat 

ettől függetlenül a modern technika lehetőségeivel élve online tartottuk meg. Ebben már nagy 

gyakorlata volt az ifjúságnak és a tanároknak is, hiszen 2020 márciusától már ebben a formában 

tartottuk az órákat, és így olajozottan tértünk vissza a videókamerák elé. Akkor még abban 

reménykedtünk, hogy a vizsgaidőszakra a hagyományos formában kerül sor, de a járvány ezt 

nem tette lehetővé.  

Februárban, a második félév elején szem előtt tartva a járvány alakulását hosszas és 

alapos megfontolás után úgy döntöttünk, hogy visszahívjuk a hallgatókat és visszatérünk a 

jelenléti oktatásra. Így utólag visszagondolva erre az időszakra és döntésre, azt mondhatom a 

tanári kar nevében, hogy ez volt a legjobb döntés. Így ugyanis lehetőség nyílt arra, hogy az 

előadások megtartásán túl a személyes és a csoportos beszélgetések rendjén nemcsak a 
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teológiai tudományok átadására volt lehetőség, hanem arra is, hogy a nevelés és a lelkésszé 

formálódás is helyet kapjon.  

Az elmúlt tanévben több olyan fontos esemény volt, amelyről be kell számolnom. Az 

első az erdélyi magyar protestáns tudományos lapok állami elismertetése volt. Bár sem a 

Református Szemle, sem az unitárius Keresztyén Magvető tudományos jelentőségét nem kell 

hangsúlyozni, és mindazok, akik érdeklődnek az erdélyi magyar református, evangélikus és 

unitárius teológiai tudományosság iránt, elismerik a két lap színvonalát, a román állami 

hatóságok előtt viszont bizonyítani kellett, hogy a két tudományos folyóirat minden elvárásnak 

eleget tesz. A Református Szemle állami akkreditációjához szükséges munkát, ami a 

tudományos nívót igazoló iratcsomó összeállítását és a Református Szemle honlapjának 

létrehozását jelenti dr. Balogh Csaba vállalta el. A Keresztény Magvető unitárius teológiai lap 

akkreditációs háttérmunkáját dr. Kovács Sándor végezte el. Munkájuk sikeres volt, ugyanis az 

elérhető legmagasabb minősítést szerezték meg. Mindkét lap az úgynevezett B+ kategóriába 

került. Ugyanitt köszönetet mondunk a fenntartó egyházaknak, ugyanis az egyházak szellemi 

és anyagi támogatása nélkül a folyóiratok akkreditációja nem valósulhatott volna meg. Illesse 

köszönet tehát az Erdélyi Református Egyházkerületet, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerületet, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyházat és a Magyar Unitárius 

Egyházat.  

A másik nagyon fontos esemény a KPTI intézményi és alapképzési akkreditációjának 

a megújítása volt. Mint ismert, a minőség-ellenőrzési külső vizsgálatot öt évenként kell kérni. 

A 2016-ban megejtett vizsgálat az idén, vagyis 2021-ben jár le. A KPTI a kötelezettségnek 

megfelelően kérte az országos minőségellenőrző bizottság vizsgálatát. Az ezzel kapcsolatos 

munkát dr. Balogh Csaba vállalta el, aki viszont nemcsak a szükséges iratcsomót állította össze, 

hanem a KPTI életét meghatározó szabályzatokat is revideálta. A folyamat még nem zárult le, 

az akkreditációhoz szükséges iratok leadása a napokban fog megtörténni. Balogh Csaba több 

szász órás munkáját, amely az intézményi és alapképzési önértékelés dossziéjának 

összeállításába fektetett és amely során csak a mellékletek közel 300 dokumentumot tesznek 

ki, Rácz Levente Zoltán gazdasági igazgató, Czirmay Anikó főtitkár, Sógor Árpád ifjúsági 

lelkész és Péter Györgyi László ifjúsági elnök segítették. A KPTI nevében köszönöm 

mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában.  

 

A tanári kar 

A tanévet 15 főállású és 1 társult tanárral kezdtük. A szeptemberi Igazgatótanácsi 

határozat értelmében Pásztori Kupán István tanártársunk 2021. január 31-vel kezdődően 

megszüntette munkaviszonyát a KPTI-ben, így a második félévet 14 főállású és 1 társult 

tanárral kezdtük el.  

Az oktató-nevelői munkát a főállású oktatók mellett több óraadó is segítette az elmúlt 

tanévben. Óraadó oktatóként dolgozott intézetünkben dr. Antal Orsolya, aki német nyelvet, 

Baricz Ágnes angol nyelvet, Bilibók Renáta magyar nyelvet, dr. Ferenczi Enikő lelkészi 

formálódást, mentálhigiénét, klinikai lelkigondozást és jegyesoktatást, Kovács Zita angol 

nyelvet, Simon János lelkigondozást, Sógor Árpád gyülekezeti gyakorlatot, Szász Miklós 

Botond testnevelést, dr. Székely József homiletikai és liturgikai gyakorlatot, homiletika 

elméletet, dr. Tódor Csaba enciklopédiát, unitárius etikát, dr. Weisz Attila művészettörténetet, 

Gyerő Dávid unitárius egyházi adminisztrációt, dr. Horváth Levente missziológiát, dr. Ősz 

Sándor Előd egyháztörténetet, dr. Varga Attila egyházjogot tanított.   

A világméretű járvány ebben a tanévben is jelentős hatást gyakorolt a KPTI-re és annak 

oktatóira is. A konferenciák megtartása szünetelt, csupán az utolsó negyedévben tartottak 
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néhány konferenciát, amelyen tanáraink is részt vettek. A járvány a tudományos munkára is 

rányomta bélyegét, ugyanis a levéltárak, könyvtárak zárva tartottak, így lényegében a levéltári 

kutatás csak nagy nehézségek árán folyhatott. Mégis, minden nehézség ellenére a tanári kar 

tudományos tevékenysége a helyzethez viszonyítva több, mint jónak minősíthető. Az elmúlt 

tanévben a következő tudományos eredményeket érték el tanáraink.  

Dr. Adorjáni Zoltán professzor a tanév folyamán két tanulmányt jelentetett meg magyar 

illetve német nyelven. Emellett, ahogy évek óta teszi, az ő szerkeszti, lektorálta, tördelte a 

Református Szemle és a Studia Doctorum Theologiae Protestantis tudományos folyóiratot. Az 

előbbinek hat lapszáma jelent meg, utóbbinak a szokáshoz híven egy. Professzortársunk 

opponensi minőségben részt vett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Vallástanárképző 

Fakultásán Kovács Erika Mónika vallástanár doktori tézisének védésén. Egy hazai és egy 

anyaországi konferencián vett részt. Közegyházi feladatainak istentiszteleti szolgálatok 

végzésével vett részt, ezen kívül számos egyházi és tudományos testületnek a tagja. Irányító 

tanára volt Földvári Deborah IV. éves hallgató újszövetségi biblika-teológia tárgykörében az 

OTDK-ra benyújtott dolgozatának.  

Dr. Balogh Csaba egyetemi docens és a KPTI dékánja az elmúlt tanév folyamán két 

magyar (egy hazai és egy külföldi) tanulmányt, valamint egy angol nyelvű könyvismertetést 

jelentetett meg. Sokrétű elfoglaltsága mellett kutatással is foglalkozott, az MTA Bolyai János 

Ösztöndíj révén Ézsaiás könyve keletkezéstörténetét kutatja. Részt vett egy angol nyelvű 

online konferencián, valamint a KPTI egyháztörténeti konferenciáján. Évek óta Balogh Csaba 

szervezi a tehetséggondozást. Ennek keretében hozzájárult az ETDK megszervezéséhez, és 

zsűritagként jelen volt az idén áprilisban tartott OTDK-n, ahol az általa felkészített diák, Vass 

Lehel különdíjban részesült. 2020. szeptember óta külön megbízás alapján dolgozik az intézeti 

akkreditációs csomag összeállításán. Ennek keretében elvégezte a régóta esedékes 

szabályzatok revideálását, az alapképzés és az intézményi önértékelési dosszié összeállítását, 

amelynek véglegesítése éppen a napokban történt meg. Ugyancsak külön megbízás alapján ő 

állította össze a Református Szemle akkreditációjához szükséges dokumentációt, amelynek 

eredményeként a református és evangélikus egyház lapja az elérhető legmagasabb minősítést 

kapta.   

Benkő Timea tanárnő igazán eredményes évet tudhat maga mögött. Az ő 

szerkesztésében és lektorálásában jelent meg Tokár Imola Népi vallásosság és evangélikus 

liturgia című könyve. A tanév folyamán két magyar és egy német nyelvű tanulmányt és hat 

cikket írt. Ugyanilyen aktív volt a tudományos kutatás területén is, hiszen egyszerre hat, 

többnyire a liturgikához köthető kutatási projektet vezetett. Négy előadást tartott, valamint öt 

konferencián vett részt. Külön öröm a tanárnő és a KPTI számára is, hogy pályázati forrásból 

értékes hangszereket vásárolhatott az intézet kétmillió forint értékben. A hangszerek 

birtokában, ha az az Úr is úgy akarja, a következő tanévtől a hangszeres képzés kibővülhet. 

Benkő tanárnő számos rangos nemzetközi tudományos társaság tagja. Ő szerkeszti a RELE 

Teológiai Füzetek című folyóiratát, és a Bibliotheca Augustana Transsylvanica (BAT) 

könyvsorozatot, valamint szerkesztőségi tagja és állandó szerzője az Evangélikus 

Harangszónak.  

Dr. Buzogány Dezső, a KPTI társult docense, a BBTE Református Vallástanárképző 

Fakultásának professzora az előző évekhez hasonlóan több előadást is tartott. Tudományos 

publikációk terén kiemelkedő tanéven van túl. 2020 második felében jelent meg Budapesten a 

II. Helvét Hitvallás fordításának második, javított kiadása. Hét tanulmányt adott ki. Előadóként 

részt vett a VI. egyháztörténeti konferencián. Kiadásra vár Szegedi Kis István Loci 

Communesének fordítása. Buzogány Dezső irányítója és vezetője a Református Tudományos 

Gyűjteményeknek és az egyháztörténeti kutatásban és a református művészeti értékek 
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megőrzését felvállaló Pokoly Társaságnak és a Református Múzeumnak. Ő irányította Tasnádi 

István VI. éves hallgató OTDK-ra benyújtott dolgozatát, amely a rangos megmérettetésen II. 

díjat kapott.  

Dr. Czire Szabolcs az unitárius újszövetségi tudományok docense és budapesti unitárius 

lelkész neve alatt jelent meg az Evangéliumi csodák című tanulmánykötet, valamint egy másik 

kötetet is előkészített kiadásra Beszédek címmel, amelynek megjelenése 2021 végére várható. 

Négy tanulmányt adott ki, ebből egy angol nyelven, a többi magyar nyelven jelent meg.   

Dr. Kállay Dezső az újszövetségi tudományok adjunktusa két újszövetségi 

szaktanulmányt írt, megjelenésük ezután várható. Magyar nyelvre fordította Henk van de Graaf 

tanulmányát. Előkészületben van az újszövetségi kutatás eredményeit tartalmazó két 

tanulmánya.  

Dr. Kató Szabolcs, az ószövetségi tudományok adjunktusa két német, két angol és két 

magyar tanulmányt publikált az elmúlt tanév folyamán, ezek közül három ezután fog 

megjelenni. Kató Szabolcs tanártársunk áldásos működésének köszönhetően olyannyira 

megnőtt a német nyelv iránti érdeklődés, hogy Kató tanár úr a kötelező német órák mellett 

külön órákon foglalkozott a német nyelv iránt érdeklődő hallgatókkal. Ő képviseli intézetünket 

a Kelet-Európai Protestáns Központ ülésein, valamint az intézet megbízásából részt vett az 

ARACIS munkálataiban is. Az idei ETDK-ra két hallgatót készített fel, az egyikük első 

helyezést ért el.  

Dr. Kiss Jenő, a gyakorlati teológia professzora a tanév folyamán két tanulmányt 

publikált, és különböző szakmai rendezvényen öt előadást tartott magyar és angol nyelven. 

Kiss Jenő irányította Demeter Henriettát, aki az OTDK-án külön díjat kapott. A Budapesti 

Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájának keretében doktorvezetőként 

irányította Fodorné Ablonczy Margit doktorandát, aki idén májusban sikeres megvédte 

dolgozatát. Emellett Kiss Jenő doktori társtémavezetőként további két doktorandusz munkáját 

felügyeli Kampenben illetve Debrecenben.  

Énmagam az elmúlt tanévben két kötetet rendeztem kiadás alá. Az első kötet a 2019-es 

évi egyháztörténeti konferencia tanulmányait tartalmazza Egyház, iskola művelődés cím alatt, 

a másik a tavaly ugyan elmaradt konferencia előadásait tartalmazza Határtalanul a határok 

között címmel. Utóbbi kötet hadd legyen külön büszkesége a KPTI-nek, ugyanis 7-9 olyan 

tanulmány is van benne, amelyet a hallgatók írtak. Az elmúlt tanévben négy tanulmányt 

publikáltam és további hat ismeretterjesztő cikket. Megszerveztem a VI. egyháztörténeti 

konferenciát. Két lelkészértekezleti előadást tartottam, valamint az részt vettem előadóként az 

egyháztörténeti konferencián is. Képviseltem az Intézetet az EREK gyűlésein és az OLTT 

gyűlésein. Én irányítottam Bíró István és Nagy Dávid OTDK-ra benyújtott dolgozatát, előbbi 

II. helyet, Nagy Dávid III. helyet nyert. Opponensi minőségben két doktori dolgozat bírálatát 

vállaltam. 

  Dr. Koppándi Botond Péter, az unitárius gyakorlati teológia adjunktusa az év 

folyamán két tanulmányt közölt, valamint kötetet szerkesztett. Kutatóként a 20. századi 

homiletikai szakirodalmat kutatja, különös tekintettel a két világháború közti időszakra. 

Vezetője volt az ETDK-n és az OTDK-n résztvevő Nagy Norbert dolgozatának. Különböző 

egyházi bizottságokban aktívan részt vesz az unitárius egyház közéleti feladatainak 

megoldásában. Több hazai és külföldi konferencián, megbeszélésen adott elő. 

Dr. Kovács Sándor egyetemi docens hat tanulmányt és egy cikket közölt, illetve az 

igényes kivitelezésben megjelentetett Lapozgató. Az unitáriusok rövid története címmel önálló 

kötetet adott ki. Az ő nevéhez fűződik a Keresztény Magvető szerkesztése is, sőt az elmúlt 

tanév folyamán ő állította össze a lap akkreditációjához szükséges iratcsomót. Az igyekezetet 
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siker övezte, a lap az úgynevezett B kategóriás minősítést kapott. Három konferencia előadást 

tartott, egyet angol, kettőt magyar nyelven. Jelenleg a koraújkori prédikációsirodalom 

történetét kutatja, valamint az unitárius kegyességi irodalom remekeiből készít 

szöveggyűjteményt.  

Dr. Papp György adjunktus angol nyelvű, Szegeden kiadott kötettel gazdagította az 

intézeti tudományos munkák számát. Emellett intézeti megbízottként, az etikai bizottság 

elnökeként részt vett az országos etikai bizottság munkájában. Több előadást is tartott 

konferenciákon, egyházmegyei lelkészértekezleten.  

Dr. Rezi Elek professzor három tanulmányt és két cikket jegyzett. Részt vett az unitárius 

egyház gyűlésein, három konferencia-előadást tartott. Mély sajnálattal jelentem, hogy dr. Rezi 

Elek professzor most, július 1-től nyugalomba vonul. Tíz éven át volt a KPTI rektora, amely 

időszak az építkezés és újratervezés jegyében zajlott. Az ő irányításával szerveződött át a KPTI 

belső működése, és az óriási erőfeszítéseknek köszönhetően elhárult az intézetről a megszűnés 

fenyegető veszélye. Rektorsága alatt több együttműködési szerződés született a magyarországi, 

felvidéki és hazai felsőoktatási intézményekkel, amelyek révén az intézményi kapcsolatok 

kiteljesedtek és ösztönzően hatottak a KPTI működésére.  

Dr. Somfalvi Edit adjunktusnak három tanulmánya vár megjelenésre. Több alkalommal 

képviselte a bukaresti állami hatóságok etikai bizottságainál a KPTI-t. Több magyar és angol 

nyelvű konferencián adott elő, Kárpát-medencei tehetséggondozási megbeszélésen vett részt.  

Dr. Visky Sándor Béla professzornak három tanulmánya jelent meg. Lefordította 

Vladimir Jankélévitch két könyvét, átdolgozta és második kiadásra előkészítette a Megtartó 

ismeret című könyvét, amelyet Felvidéken adtak ki. Illetve kiadta Dietrich Bonhoeffer 

Etikájának második, javított fordítását. Társtémavezetőként és opponensként is bekapcsolódott 

a DRHE doktori iskolájába. Több konferencia-előadást tartott. 2021. januárja és szeptembere 

között a skót egyház támogatásával Edinburghban folytat kutatást.   

 

A hallgatók 

A 2020–2021-es tanévre a járvány miatt a csak szeptemberben tartott felvételi nyomán 

összesen az első évre 25 hallgató iratkozott be. Ezek közül az EREK-ből 11 fiú és 5 lány, a 

KREK-ből 5 fiú és 1 lány, 1-1 unitárius fiú és lány, illetve 1 evangélikus fiú hallgató. A 

tanulmányokat az ősszel a hat évfolyamon 158-an kezdték el, ebből 85 erdélyi református 

hallgató (62+23), 45 királyhágómelléki hallgató (30+15), 22 (11+11) unitárius és 1 

evangélikus. Az első félév után a hallgatók száma 153-ra csökkent: 3 hallgatót tanulmányi 

eredmények miatt exmatrikulált az intézet, 2 hallgató abbahagyta a tanulmányait.   

A KPTI lelki élete az elmúlt tanév folyamán a következőképpen alakult. Tekintettel a 

világjárványra olyan korlátozásokat kellett bevezetni, amelyekre korábban soha nem volt 

példa: a hallgatók felváltva vehettek részt az istentiszteleteken, a többiek a szobájukból 

követhették a facebook közvetítés révén. Ezúttal köszönöm meg Virginás Ervin III. éves 

hallgatónak azt a kitartást és odaadást, amellyel fáradhatatlanul közvetítette a reggeli áhítatokat 

és a vasárnapi istentiszteleteket.  

A tanév folyamán összesen 20 akadémiai istentisztelet volt, amelyen a tanári kar tagjai 

hirdették az Igét. Bűnbánati hét megtartására, ahol az V. éves hallgatók prédikáltak, és 

Úrvacsoraosztásra mindössze egy alkalommal került sor. A reggeli áhítatokat a III–V. éves 

hallgatók tartották, az esti préceseket az I–II. éves hallgatók. Hallgatóink a három nagy ünnep 

alkalmával legációba mentek, ezúttal is külön köszönjük a gyülekezeteknek, hogy fogadták 

hallgatóinkat és adományaikkal támogatták tanulmányaikban. Az ifjúság lelkigondozásával 
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Sógor Árpád ifjúsági lelkész foglalkozott azzal az odaadással, amellyel már évek óta végzi 

fáradhatatlanul munkáját. Az online időszak alatt ő tartotta a kapcsolatot az ifjúsággal, ő 

szervezte az istentiszteletek, a reggeli valamint az esti áhítatok beosztását.  

Sajnos, a járvány miatt nem volt sem kórházi szolgálat, sem diakóniai tevékenység. Az 

viszont vigasztaló, hogy az ifjúság megtalálta a módját annak, hogy a járványmegelőzés miatti 

szigorítások dacára is közösségépítő alkalmakat szervezzenek. Péter Györgyi László 

vezetésével az ifjúság a tavaly ősszel a sportpályán több alkalommal is szabadtéri filmklubbot 

szervezett. Megszervezték az első évesek beavató estjét, amelyre a sportpálya alatti 

garázsteremben került sor.  Az online térben kapott helyet az önképzőköri tevékenység 

pótlásaként a KaranThéma című önképzés, amely során az ifjúságot érdeklő témák kerültek 

napirendre. Ugyanilyen jellegű kezdeményezés volt a Reformátori hét, amelyre ugyancsak 

online térben lehetett sort keríteni. Ha szerény körülmények közt is, de megtartottuk a nőnapi 

köszöntést és a március 15-i műsort is. Most a második félév végéhez közeledve jó hangulatú 

félévzáró, úgynevezett garázsbulit tartottak, amelyen több, mint 100 teológus vett részt. Ide 

tartozik annak említése is, hogy az elmúlt tanév folyamán Bíró István IV. éves hallgató 

rendszeresen megszervezte a teológus szakkollégiumot, ahol a diákok mutatták be kutatásaikat. 

Ezek az alkalmak is sikeresek voltak, csak biztatni tudjuk a tiszteletes ifjúságot, hogy ezt a 

kezdeményezést ne hagyják abba. 

 És ha már a diákságnál tartunk, hadd ejtsek szót egy igazán elismerésre méltó és 

örömre okot adó megvalósításról is. Az idén áprilisban megtartott OTDK-n a KPTI-t hét diák 

képviselte. Nevezetesen: Bíró István (témavezetője: Kolumbán Vilmos J.), Demeter Henrietta 

(Kiss Jenő), Földvári Deborah (Adorjáni Zoltán), Nagy Dávid (Kolumbán Vilmos J.), Nagy 

Norbert (Koppándi Botond Péter), Tasnádi István (Buzogány Dezső), Vass Lehel (Balogh 

Csaba). A hét diák közül öten díjat nyertek: Vass Lehel és Demeter Henrietta különdíjat, Nagy 

Dvid III. helyet, Bíró István és Tasnádi István megosztott II. helyezést értek el. Nagy 

megtiszteltetés és öröm, hogy hallgatóink ilyen sikeresen vettek részt a legnagyobb 

tudományos diák konferencián és bízunk abban, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, hanem 

lesz folytatása és ösztönzőleg hat a diákságra.  

Ugyanitt adok hírt arról is, hogy a nemrégiben megrendezett ETDK-n a KPTI-t Ambrus 

Mózes V. éves hallgató, Balogh Dávid V. éves, Bíró István IV. éves, Bíró Beatrix IV. éves, 

Nagy Norbert III. éves és Péter Györgyi László IV. éves hallgató képviselte és kitűnő 

eredményeket értek el.  

A könyvtár 

A járvány miatt a könyvtár működését még a tavalyi tanév folyamán, amikor a diákokat 

kénytelenek voltunk hazaküldeni felfüggesztettük. A szeptemberi nyitást követően a könyvtár 

ismét a hallgatók és a tanárok rendelkezésére állt. Az online oktatás októberi bevezetése után 

a könyvtár elsősorban az online térben állt a hallgatók, kutatók rendelkezésére.  

Kurta József főkönyvtáros jelentéséből kitetszik, hogy a könyvtár működése a 

kényszerű zárás időszakában sem állt le, ugyanis a modern technikára támaszkodva a 

könyvtárosaink igyekeztek kiszolgálni az igényeket részben a már digitalizált, részben a frissen 

digitalizált szolgáltatások révén. Kihasználva a kényszerű helyzetet, az intézet vezetősége 

elrendelte a könyvtári állomány teljes körű leltározását, amelynek részeredménye január végére 

született meg, a teljes leltározás eredményeit a napokban fogjuk számba venni. A könyvtár 

állománya az elmúlt tanév folyamán vásárlások, adományok, pályázatok révén gyarapodott. 

Állományvédelmi restaurálási pályázaton nyert, közel egymillió forint értékben restaurálási 

munkálatok folytak,  
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Az Intézet gazdasági helyzete 

A KPTI-i stabil gazdasági helyzetét továbbra is három forrás biztosítja. Ezek a 

következők: a fenntartó egyházaktól érkező támogatás, a Magyar Kormánytól érkező 

támogatás és a román államtól kapott fizetéskiegészítés.  

Az intézet jó gazdasági működését a gazdasági hivatal biztosította, akiknek munkatársai 

felelősségük és az intézet iránti elkötelezettségük teljes tudatában mindent megtettek azért, 

hogy a működés zavartalan legyen. Hadd köszönjem meg név szerint is Rácz Levente 

gazdasági igazgatónak, Szabó Melinda főkönyvelőnek, Rezi Éva pénztárosnak és Soós Emese 

konviktus vezetőnek a munkáját.   Ugyanakkor hálásak vagyunk a fenntartó egyházaknak, 

gyülekezeteknek és lelkipásztoroknak a folyamatos támogatásért.  

Az elmúlt tanév a megpróbáltatás esztendeje volt, semmi sem úgy működött és történt, 

ahogy elképzeltük és elterveztük. De Isten kegyelméből megértük ezt a napot, túléltük a 

megpróbáltatásokat és éppen ezért a 147. zsoltár hitvalló szavaival zárom be a 2020–2021-es 

tanévet: Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. (Zsolt 147,5).  

Istené legyen a dicsőség!  

 

 

 

Kolozsvár, 2021. június 27.     dr. Kolumbán Vilmos József 


