Nagytiszteletű Tanácsos Urak!
Tisztelt Akadémiai közösség!
Nagytiszteletű Tanár Urak!
Tiszteletes Ifjúság!
Tisztelt vendégeink!
A 2020-2021-es tanév elején a legnagyobb tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket.
Hosszú és nehéz időszakon vagyunk túl, amely mindannyiunkat próbára tett, és sajnos, ennek
a próbatételnek még most sincs vége. Csupán a háborús években fordult elő, hogy a tanévet
sem megkezdeni, sem bezárni nem lehetett a hagyományos módon. De bízunk abban, hogy a
gondviselő Istenünk velünk lesz, megóv bennünket a még nagyobb megpróbáltatásoktól.
Tekintettel arra, hogy a járvány miatt elmaradt az évzáró ünnepély, ezért, ez a tanévnyitó
ünnepély egyúttal tanévzáró is lesz.
A 2019-2020-as tanév legfontosabb eseményei a következők voltak:
1. A tanév egyik kiemelkedő eseménye a magiszteri képzés újra akkreditálása volt,
amelyre az elmúlt tanévben került sor. Ennek az eljárásnak már 2016 folyamán meg kellett
volna történnie, de az országos minőségbiztosítási rendszer átalakítása miatt az iratcsomó
benyújtása csak három évvel később történhetett meg. A minőségellenőrző bizottság
látogatására 2019. októberében került sor. A 2020. január 30-án tartott összesítő ülésen az
országos szervezet megerősítette a magiszteri képzés akkreditált besorolását. Az
akkreditáláshoz szükséges az önértékelési iratcsomót dr. Kállay Dezső rektor vezetésével, dr.
Pásztori-Kupán István, dr. Balogh Csaba, dr. Kató Szabolcs, Czirmay Anikó és Rácz Levente
állították össze. Az odaadó munkájuk meghozta eredményét, a vizsgálat sikeres volt, a bizottság
pontos munkájának eredményeként a magiszteri képzés következő öt éve biztos alapokon áll.
Illesse ezért köszönet a munkacsoport minden tagját. Ugyanitt jelentem, hogy Pásztori-Kupán
István 2020. január végén lemondott az KPTI akkreditációjáért felelős tanári tisztségéről,
amelyet 2006 óta töltött be. Az elmúlt 14 évben dr. Rezi Elek rektorsága alatt 5, dr. Kállay
Dezső rektorsága alatt 1 akkreditációs iratcsomót állított össze az intézet erre kinevezett
munkacsoportja, amelynek koordinátori feladatát végezte Pásztori Kupán István. A KPTI
akkreditációért felelős tanára a jövendőben dr. Balogh Csaba lesz.
2. Az elmúlt tanév során került sor az intézményi tisztújításra is. A fenntartó egyházak
és az ország törvényei alapján a KPTI korábbi vezetésének a megbízatása 2020. március végéig
tartott. Az előírásoknak megfelelően az új választásokat 2020. februárjában rendelte el a KPTI
szenátusa, amelynek eredményeként a február 25-én tartott választáson engem bíztak meg
azzal, hogy a következő négy évben betöltsem a rektori tisztséget. A mandátumot március 21án vettem át. Március 31-én az intézet szenátusa megerősítette dr. Kovács Sándor prorektori
kinevezését. Április 16-án került sor a dékánválasztásra, amelynek során dr. Balogh Csaba
kapott bizalmat a tanári kar és a diákság képviselői részéről. Itt szeretnék köszönetet mondani
a leköszönő vezetésnek. 2016–2020 között dr. Kállay Dezső volt a rektora a KPTI-nek, a
prorektor dr. Rezi Elek volt, a dékán Balogh Csaba. Az akadémiai közösség nevében
mindhármuknak megköszönöm az odaadó munkájukat, amellyel biztosították az intézet jó
működését. Isten áldása legyen életükön, családjukon és munkájukon!
Tanári Kar
A KPTI-nek a 2019-2020-as tanévben 14 főállású, 1 társult, 1 ideiglenes alkalmazásban
álló oktatója volt, ebből 11 református, 4 unitárius és 1 evangélikus tanár.
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Az oktató-nevelői munkát a főállású oktatók mellett több óraadó is segítette az elmúlt
tanévben. Óraadó oktatóként dolgozott intézetünkben dr. Antal Orsolya (német nyelvet tanított
2020. januárig, azóta Kató Szabolcs oktatta), Bilibók Renáta (magyar nyelvet), dr. Ferenczy
Enikő (a lelkészi formálódást, mentálhigiénét, klinikai lelkigondozást, jegyesoktatás tárgyakat
oktatta az unitárius hallgatóknak), dr. Horváth Levente (missziológiát), Imecs Magdó Levente
(beszédtechnikát), Kovács Zita (a református-evangélikus hallgatóknak angol nyelvet), Sógor
Árpád (önkéntesként gyülekezetismereti gyakorlatot), Szaló Réka (angol nyelvet az unitárius
hallgatóknak), Szász Miklós Botond (testnevelést), dr. Varga Attila (önkéntesként
egyházjogot), dr. Székely József (homiletikai és katekétikai gyakorlatot), Simon János
(lelkigondozást), dr. Weisz Attila (művészettörténetet). Imecs Magdó Levente és Szaló Réka a
tanév végén jelezte, hogy személyes és családi okok miatt nem tudják vállalni ebben a tanévben
az órák megtartását.
Az elmúlt tanév folyamán került sor az ószövetségi tanszéken meghirdetett állás
betöltésére. Az adjunktusi állásra dr. Kató Szabolcs jelentkezett, aki sikeresen vizsgázott, a
kijelölt vizsgabizottság kitűnő minősítéssel alkalmasnak találta az oktatói feladatok
elvégzésére. Ezúton is gratulálunk Kató Szabolcsnak, és kívánjuk, hogy Isten áldásával hosszú
és eredményes munkát végezhessen.
Ugyanitt emlékeznék meg arról is, hogy dr. Rezi Elek, az unitárius rendszeres teológia
professzora a múlt év novemberében betöltötte a 65. életévét. Rezi Elek 2006–2016 között a
teológia rektora volt. Intézetünk megbecsült tanára rektorként az egyik legnehezebb időszakban
vezette a KPTI-t, és dr. Adorjáni Zoltán dékánnal közösen sikerült elérniük azt, hogy az intézet
jogi helyzetét tisztázzák. Munkájuk eredményeként a KPTI ma már elismert és az állami
hatóságok által akkreditált felsőoktatási intézményként van számontartva. Rezi Elek professzor
úr mindannyiunk megelégedésére ebben a tanévben is vállalta az órák megtartását.
Annak ellenére, hogy felemás tanéven vagyunk túl, amely nemcsak a diákok, hanem a
tanári kar tevékenységére is negatív hatást fejtett ki, a tavaszi és nyár eleji tudományos
konferencia időszak rendezvényeinek többségét törölni, vagy beláthatatlan időre kellett
halasztani, a tanári kar tagjai igen szép eredményeket értek el.
Adorjáni Zoltán, az újszövetségi tudományok professzora az elmúlt tanév folyamán
négy tanulmányt jelentetett meg és további öt tudománynépszerűsítő cikket jegyzett.
Főszerkesztőként szerkesztette és szerkeszti a Református Szemle teológiai tudományos
folyóiratot, illetve intézetünk tudományos lapját, a Studiát. Több rangos tudományos
konferencián vett részt előadóként. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen külső
opponensi minőségben volt jelen Dézsi Csaba erdélyi származású Ausztráliában szolgáló
lelkipásztor doktori dolgozatának értékelésében.
Balogh Csaba, az ószövetségi tudományok docense, a KPTI dékánja szerteágazó dékáni
és egyéb tevékenysége mellett 4 szaktanulmányt publikált. Honlapszerkesztőként rövid
híradásokat, beszámolókat írt az KPTI-ben történő tevékenységekről, ünnepélyekről,
eseményekről. Külső bírálóként vett részt Debrecenben Máthé Farkas Zoltán doktori védésén.
A tanév folyamán négy konferencián, illetve lelkészértekezleten tartott előadást. Két kutatási
ösztöndíjat is nyert, mindkettőt az MTA Domus Hungarica ösztöndíjprogram keretében, illetve
büszkeséggel számolok be arról is, hogy az idén elnyerte az MTA Bolyai Ösztöndíját is.
Benkő Timea, az evangélikus rendszeres és gyakorlati teológia oktatója 2019-ben egy
igen tetszetős, több száz oldalas kötetet szerkesztett Sub specie aeternitatis. Járosi Andor
folyóiratokban megjelent összegyűjtött írásai címmel, amelyet az evangélikus egyház adott ki.
Emellett három szaktanulmányt, valamint nyolc kisebb tudománynépszerűsítő írást publikált.
Két nemzetközi konferencián vett részt, négy hazai rendezésű konferencián adott elő, több
kutatási programban is részt vett. Benkő Timea tanárnő szerkeszti a RELE Teológiai Füzetek
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című folyóiratát, és a Bibliotheca Augustana Transsylvanica (BAT) könyvsorozatot, valamint
tagja az Evangélikus Harangszó szerkesztőbizottságának. Tagja a RELE zsinatának, elnöke a
zsinat teológiai és liturgikai bizottságának. Utóbbi bizottság elnökeként Benkő Timeát bízták
meg az új istentiszteleti rendtartás kidolgozásával. Több nemzetközi szervezetnek a tagja.
Buzogány Dezső, a KPTI társult tanára, a BBTE Református Vallástanárképző
Fakultásának professzora eredményesen zárta a felemás módon véget ért tanévet. Az elmúlt
tanév folyamán több erdélyi és magyarországi tévében és rádióban, illetve különböző
napilapokban ismertette a Trianoni-döntés nyomán az utódállamokba került református,
evangélikus, unitárius és római katolikus egyházak történetét. Több előadást tartott belföldi és
külföldi konferencián és lelkészértekezleten. Hat tanulmányt publikált, és két könyvet jegyez
fordítóként. 2020. nyarán jelent meg Kálvin Kiadó gondozásában az erdélyi református egyház
múltját meghatározó Geleji-kánonok, a szatmárnémeti nemzeti zsinat végzéseinek és a Ruberféle egyházi törvények magyar fordítása. A második fordítás nem más, mint Kálvin János
Evangéliumi harmónia című munkájának fordítása. A három kötetben kiadott kommentár több,
mint 1100 oldal. Ugyancsak ebben az évben fejezte be a Szegedi Kis István Loci
Communesének fordítását. Az 1300 oldalnyi kézirat jelenleg szerkesztés alatt áll, kiadása a jövő
évben várható.
Czire Szabolcs, az unitárius újszövetségi tudományok docense az elmúlt tanév folyamán
Mint ágak között a fény címmel egy kötetet és két tanulmányt adott ki, továbbá egy kötete
nyomdai előkészítés alatt áll, és egy tanulmányának a megjelenését várja. Emellett 7 kisebb
cikket írt különböző lapokban. Az online felületen beszédekkel és bibliamagyarázatokkal
támogatta, pásztorolta a budapesti unitárius egyházközséget, ugyanis folyó év április 18-án
budapesti unitárius lekésznek választották.
Kállay Dezső, az újszövetségi tudományok adjunktusának ezúton is megköszönjük,
hogy elmúlt négy évben (2016–2020) rektorként irányította az intézetet. Rektorsága alatt több
jelentős esemény is volt. Ezek közé tartozik a reformáció 500. évfordulójának méltó
megünneplése, az KPTI épületének és külső tereinek teljeskörű felújítása, amelynek a
kivitelezését teljes egészében az Erdélyi Református Egyházkerület vállalta. Ez időszakban
több nagykonferenciának adott helyet az intézet. Kállay Dezső az elmúlt tanév folyamán három
tanulmányt és egy ismeretterjesztő írást közölt. Rektori megbízatása mellett önálló kutatási
program keretében a Római levél 7 fejezetét kutatja, amelynek eredményeit az idei tanévben
fogja publikálni.
Kató Szabolcs, az ószövetségi tudományok adjunktusának megjelent a doktori dolgozat
könyv formájában is. Négy tanulmányt és több kisebb terjedelmű írást közölt. Az év folyamán
több előadást tartott, szakmai lektorálást vállalt, és szakfordítást végzett. Elnyerte a pretoriai
egyetem posztdoktori ösztöndíját A Tudományos Diákköri Konferenicára három diákot
készített fel.
Kiss Jenő, a gyakorlati teológia professzora két tanulmányt publikált. Doktori társtémavezetőként Kampenben és Budapesten két jelölt kutatását társtémavezetőként felügyelte
és irányította. Ravasz László Gyakorlati Theológiai Kör elnökeként az idénre konferenciát
tervezett, amit a járvány miatt - sajnos - törülni kellett. A tanév folyamán előadóként részt vett
a KPTI által szervezett lelkésztovábbképző tanfolyamon.
Énmagam az elmúlt tanév folyamán négy tanulmányt adtam ki, további három
tanulmányom kiadásra. Négy ismeretterjesztő cikket publikáltam. Szerkesztőként a 2019.
májusában tartott Egyház, iskola, művelődés című konferencia kötetét készítettem elő kiadásra.
2019. őszén képviseltem a KPTI-t a komáromi Selye János Egyetem 15 éves fennállásának
ünnepélyén, ahol ez alkalomból kitüntettek. Két nemzetközi konferencián vettem részt
előadóként Budapesten és Eperjesen. Több előadást tartottam gyülekezeti alkalmakon. Idén
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februárban Debrecenben folytattam kutatómunkát a Domus Hungarica ösztöndíjprogram
támogatásával, illetve ugyanott az Erasmus program révén vendéglőadásokat tartottam. 2019.
őszén ért véget az MTA Bolyai Ösztöndíjam, amelynek eredményeit a közlejövőben fogom
publikálni. 2020. májusában került volna sor az általam szervezett V. egyháztörténeti
konferenciára, de sajnos, a járvány miatt a kétnaposra tervezett konferenciát le kellett mondani.
Opponensként vettem részt Ballai Zoltán doktori védésén. Két diákot készítettem fel a TDKra.
Koppándi Botond Péter, az unitárius gyakorlati teológia adjunktusa publikálta a doktori
dolgozatát, továbbá három tanulmányt és két recenziót közölt. Kiadásra előkészítette Gellérd
Imre egykori unitárius lelkész prédikációiból és tanulmányaiból készített válogatást.
Összegyűjtötte a Rezi Elek tiszteletére szánt kötet tanulmányait, és 9. éve szervezi az unitárius
ifjúsági istentisztelet sorozatot. Két külföldi és egy hazai konferencián vett részt.
Kovács Sándor, az unitárius egyháztörténeti tudományok docense 2020. év április 1-től
a KPTI prorektori tisztségét tölti be. Az elmúlt időszakban 6 cikket publikált, 1-1 kötetet
szerkesztett és lektorált, és ő a felelős szerkesztője a Keresztyén Magvetőnek. Kovács Sándor
több rangos konferenciára is bejelentkezett, de a járvány miatt egyiken se tudott részt venni,
viszont több tudománynépszerűsítő előadást tartott Erdélyben. Opponensként volt jelen
Lakatos Sándor unitárius lelkész doktori védésén, amelyre a BBTE Történelem Fakultásán
került sor.
Papp György, a nyelvi lektorátus adjunktusa az elmúlt év folyamán két konferencián is
részt vett. Oláh Zoltán katolikus teológiai tanárral közösen megszervezték a Septuaginta: nyelv,
szöveg, kultúra című nemzetközi konferenciát, amelynek a teológia adott helyet. Ezen kívül két
tanulmányt is közölt, illetve társszerkesztőként jegyzi Az alexandriai Biblia. Nemzet- és
felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről című kötetet.
Pásztori-Kupán István, a rendszeres teológiai tudományok professzora az elmúlt
tanévben egy tanulmányt és egy recenziót publikált. Több tudományos és
tudománynépszerűsítő előadást tartott konferencián, illetve presbiteri továbbképzőn.
Vendégtanárként oktatott a grazi egyetemen. Papp Zsolt doktori dolgozatának védésén
társtémavezetőként volt jelen.
Rezi Elek, az unitárius rendszeres teológia professzorának egy recenziója, és egy
tanulmánya jelent meg, további két tanulmánya megjelenés előtt áll. 2020. áprilisáig Rezi Elek
volt az KPTI prorektora és az unitárius kar dékánja. A Domus Hungarica ösztöndíjprogram
támogatásával Budapesten végzett kutatói munkát. Több alkalommal képviselte a KPTI-t
külföldön és belföldön egyaránt.
Somfalvi Edit, a református gyakorlati teológiai tanszék adjunktusa két alkalommal
2020. januárjában részt és májusában vett részt a KáTéM konferencián. Az elmúlt tanévben
családi okok miatt nem tudott publikálni.
Visky Sándor Béla, a református rendszeres teológia professzora igazán termékeny
tanévet tudhat maga mögött. Három angol nyelvű és két magyar nyelvű tanulmányt közölt.
Három kötetet készített elő kiadásra. A Megtartó ismeret című, eredetileg presbitereknek szánt
tudománynépszerűsítő kötet, végül sokkal alaposabb, mélyrehatóbb és terjedelmes kötet igen
nagy sikert aratott a magyar református, illetve protestáns körökben. A kötetének sikerét jelzi,
hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház most készíti elő az átdolgozott második
kiadást. A másik két kötete Vladimir Jankélévitch két francia nyelvű művének a magyar
fordítása. Mindkettő az idén fog megjelenni az EXIT gondozásában. Visky Béla az elmúlt
tanévben opponensként négy doktori vizsgán vett részt Komáromban és Debrecenben. Két
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nemzetközi konferencián adott elő, és két előadást tartott Debrecenben és Kolozsváron. Több
rangos hazai és külföldi tudományos testületnek a tagja.
A hallgatók
A KPTI hallgatóinak létszáma az elmúlt tanévben a következőképpen alakult: az
alapképzésre és magiszteri képzésre összesen 162 diák iratkozott be. Ebből az EREK-hez
tartozik 91, a KREK-hez 41, a MUE-hez 27, és a RELE-hoz 3 hallgató.
A koronavírus járvány kitöréséig a diákélet a megszokott kerékvágásban zajlott.
Megelégedéssel vettük tudomásul, hogy az idén tavaszra tervezett TDK-ra több diák készült,
mint a tavalyi tanévben. Ez örvendetes hír az akadémiai közösség számára, ami azt jelzi, hogy
egyre több olyan diák van, aki érdeklődik és foglalkozik a teológiai tudományossággal. Sajnos,
a járvány miatt a konferenciát őszre kellett halasztani. Bízunk azonban abban, hogy ez a
halasztás nem szegi kedvét a hallgatóknak és jelentkeznek az őszi ülésszakra.
Hallgatóink a megszokott rend szerint a tanulás és a legációs szolgálatok mellett
nagyheti szolgálatokat végeztek a belvárosi és az alsóvárosi református templomban. Az
Önképzőkör az elmúlt tanévben is eleget tett feladatkörének, amely az egyházi és nemzeti
ünnepekre műsort állított össze.
Ugyancsak a járvány számlájára írható az is, hogy a tervezett hallgatói és oktatói
mobilitás illetve a Makovecz Ösztöndíjprogram révén támogatott diákcsere nem úgy alakult,
ahogy tervezetük. Ettől függetlenül a megvalósult hallgatói és oktatói mobilitások sikerrel
jártak. Ugyancsak örömmel tölt el az is, hogy az ERASMUS keretszerződést sikerrel újította
meg az intézet, ennek révén az elkövetkező tanévben is jelentős összeg áll a diákok, oktatók
rendelkezésére. Itt külön is kiemelem Sógor Árpád személyét, aki már évek óta az ifjúság
lelkigondozása mellett koordinálja az Erasmus és a Makovecz programot, és emellett vezeti az
első évfolyam gyülekezetismereti gyakorlatát.
Az Intézet gazdasági helyzete
A KPTI konszolidált gazdasági helyzetét három forrás biztosítja. A fenntartó
egyházaktól érkező támogatás, a Magyar Kormánytól érkező támogatás és a román kormánytól
való fizetéskiegészítés. A járvány időszakában kénytelenek voltunk a költségvetés teljesítésétől
eltekinteni. Ennek következtében az alkalmazottak egy részét kénytelenek voltunk
kényszerszabadságra küldeni. Így az intézet működtetése azokra hárult, akik teljes
munkaviszonyban maradtak az intézet alkalmazásában: nevezetesen Rácz Levente gazdasági
igazgatóra, Czirmay Anikó főtitkárra, Szabó Melinda főkönyvelőre, és a választott vezetőségre.
Ugyanitt szeretném megköszönni az EREK vezetőségének, hogy az intézet
modernizálása az elmúlt tanévben is folyamatos volt. Sikerült felújítani, kicserélni a hivatali
irodák bútorzatát, padlózatát, restaurálták a rektori iroda és a tanácsterem berendezését. Külön
illesse köszönet ezért az EREK püspökét, Kató Bélát és dr. Ballai Zoltán tanácsost, akik teljes
mértékben támogatták a felújítási munkálatokat.
Illesse köszönet a fenntartó egyházaink gyülekezeti tagjait és lelkipásztorait, amiért
évről-évre gondoskodnak a KPTI fenntartásáról.
Jövőbeni terveink
Erre a tanévre 24 hallgató iratkozott be az I. évfolyamra, az intézet hallgatóinak teljes
létszáma 158. Az idei tanévben új óraadóként fog oktatni dr. Antal Orsolya, aki
gyermeknevelési szabadsága mellett vállalta a német órák megtartását. dr. Ősz Sándor Előd
ugyancsak óraadóként fog előadásokat tartani a magiszteri képzés első évfolyamán, Baricz
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Ágnes, aki az unitárius hallgatókat tanítja angol nyelvre, valamint dr. Tódor Csaba, aki első
félévben enciklopédiát ad elő az unitárius hallgatóknak.
A 2020-2021-es tanév több szempontból is fontos tanévnek fog bizonyulni. 2021.
márciusában a KPTI-nek meg kell újítania az intézmény és alapképzés elismertetését. Ennek a
rendkívül bonyolult és összetett folyamatnak a felelőse dr. Balogh Csaba dékán. Hozzátenném,
hogy az akkreditációs folyamat akkor lesz sikeres, ha mindenki részt vállal a munkából és
felvállalja a közös terheket.
Ugyancsak ennek a tanévnek a célkitűzései közé tartozik a KPTI doktori iskolájának
újraindítása. Ennek jelentőségét nem külön magyarázni, de annyit azért mégiscsak
szükségesnek látok elmondani, hogy az egyetemi képzés, az akadémiai élet csak akkor lehet
teljes, ha megvalósul a képzés legmagasabb szintje, a doktorképzés. Ezért az intézet mindent
meg fog tenni.
A harmadik fő célkitűzése ennek a tanévnek a tanterv megújítása. Jelenleg érvényben
lévő tanmenet már nagyon régi és az általános tapasztalat az, hogy az új kihívások megkívánják
az új tanterv összeállítását. Célunk az, hogy a leendő lelkipásztoroknak olyan képzést
nyújtsunk, olyan tudást adjuk, amelyre támaszkodva képesek lesznek kezelni azokat a
kihívásokat, amelyekkel már most szembesülnek egyházaink. Ennek előkészítése már most
folyik. A fenntartó egyházaink szakembereivel már elkezdődött a széleskörű konzultáció,
terveink szerint jövő ősztől már az új tanrend szerint fog folyni az oktatás.
Kedves Fiatalok! Az egyetem a hallgatókért van. Ez nincs másként a KPTI esetében
sem. Célunk az, hogy képzett lelkipásztorokként hagyják el az akadémiai közösség falait.
Kérem a nagyobb éveseket, fogadják testvéri szeretettel az első éves hallgatókat, segítsék
beilleszkedésüket, támogassák őket. Mindannyiunkat arra hívott el a mindenható Isten, hogy
neki szolgáljunk. A feladat, amit vállaltunk ugyanaz, amit az apostolok is kaptak. Hirdetni az
Igét és pásztorolni a ránk bízott közösséget.
És végül nem tehetjük meg, hogy legalább egy mondat erejéig ne emlékezzünk meg az
100 évvel ezelőtti eseményről, amikor egyházaink és nemzetünk évszázados rendjét külső
hatalmak megszüntették. Közel nyolcvan évvel ezelőtt a református egyház egyik megbecsült
püspöke, miután másfél évtizedig vezette az erdélyi református egyházat, kétségbeesésében azt
írta, hogy nem lehet kisebbségben élni. 100 évvel vagyunk a trianoni döntés után. Itt vagyunk,
élünk, vannak céljaink és terveink a saját jövőnkkel kapcsolatosan. Hadd válaszoljunk Makkai
Sándornak azzal, hogy Mégis lehet!
Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 2020-2021-es tanévet. Isten áldása legyen az
akadémiai közösségen! Kérjük arra Mindenható Urunkat, hogy gondviselésével, áldásával
kísérjen az elkövetkezendő tanévben! A 90. zsoltár első két verse legyen az új tanév indítója:
Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a
föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!
Istené legyen a dicsőség!
Kolozsvárt, 2020. szeptember 20.

dr. Kolumbán Vilmos József
a KPTI rektora
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