
a földi világ, közösségi kötelességeink, felebarátaink iránti feladataink 
felé fordít juk. Egyfelől a múlt szent értékeit tiszteletben tar tva és fel-
használva, másfelől az emberi élet szüntelen fejlődésében, állandó tö-
kéletesülésében, a világi tudomány soha meg nem szűnő gyarapodásában 
őszintén bízva, és annak minden áldásos törekvését lélek szerint tá-
mogatva, magasrendű felelősségünk és hivatásunk tudatában hitet te-
szünk arról, hogy mint Szocialista Köztársaságunk hűséges állampol-
gárai mindent megteszünk azért, hogy ebben az évben is családi tűz-
helyünk, egyházi közösségünk, felebarátaink, népeink, hazánk és minden 
jóakaratú ember békességét, jólétét, anyagi és szellemi gyarapodását mi-
nél teljesebb mértékben, szüntelenül munkáljuk. 

Az apostol idézett szavaival kérem gondviselő Istenünket, hogy erő-
sítsen meg minket minden ,.tudományban és jócselekedetben". Erősít-
se meg tudományban és jócselekedetekben szeretett egyházunk veze-
tőit és buzgó híveit, hogy az evangélium szellemében, egyházalapítónk 
és hitvédő őseink útmutatása szerint hitükkel és példaadó életükkel jé-
zustanítványokká magasztosulhassanak. Isten áldása nyugodjék meg 
templomainkon, lelkészeink hitépítő szolgálatán, híveink áldozatkész lel-
kületén és áhítatos imádkozásán. 

Ilyen gondolatokkal kívánok mindnyájuknak békességet, megértést 
és szeretetet árasztó, eredményes, áldott ú j esztendőt! 

Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel: 

DR. KOVÁCS LAJOS 
püspök 

A KITELJESEDŐ DEMOKRÁCIA ÉS EGYSÉG JEGYÉBEN 

A szocialista demokrácia, az egység és alkotó munka szellemében 
tartották meg ez év január 17—18. napjain Bukarestben a Szocialista 
Demokrácia és Egység Front jának (SZDEF) II. kongresszusát. 

A széles néptömegeket egyesítő szervezet létrejötte híven tükrözi 
egyfelől a román nép évszázados egységtörekvését, másfelől az utóbbi 
15 esztendő mélyreható változásait. Ebben az időszakban az élet minden 
területén előbbre léptünk, gazdasági, társadalmi, szellemi, művészeti 
téren nagy fejlődésnek lehet tünk tanúi. Tovább erősödött szocialista 
demokráciánk, és az ország állampolgárai egyemberként veszik ki ré-
szüket közös hazánk, Románia Szocialista Köztársaság felvirágoztatásá-
ért, előrehaladásáért végzett munkából. 

Nicolae Ceau§escu elnök megállapítása szerint a „Szocialista De-
mokrácia és Egység Frontja felölelve a tömeg és társadalmi szervezete-
ket, a társadalmi rendünket alkotó összes társadalmi osztályokat és ré-
tegeket, kifejezésre ju t ta t ja egész népünk érdekeit és törekvéseit, nem-
zetiségi különbség nélkül az összes dolgozók együttműködését, testvé-
riségét és szolidaritási kapcsolatait". A 'SZDEF olyan nemzeti fórum-
ként jelentkezett, mely lehetőséget nyújtot t a dolgozók minden rétegé-
nek arra, hogy elmondhassa az országos kérdésekkel kapcsolatos vélemé-
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nyét, gondolatait és elképzeléseit, és részt vállalhasson az állam bel- és 
külpolitikai feladataiban, az egész nemzet jelenében és jövőjében. A 
szervezet célkitűzéseinek szellemében tartot ta meg 1974-b'en első 
kongresszusát. Tevékenyen részt vett 1975-ben a Nagy Nemzetgyűlési és 
megyei tanácsi képviselők, 1977-ben pedig a municípiumi, városi és köz-
ségi néptanácsi képviselők választásában. A megváltozott viszonyok kö-
vetelményeinek adva hangot, Nicolae Ceausescu elnök javasolta, hogy 
szélesítsék ki a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja szerepét az-
által, hogy új területi, vállalati és intézményi szinten önállóan működő 
saját szervezeteket alapítsanak. Ezáltal ú j abb lehetőségek nyílnak a de-
mokrácia fejlesztésére, és a szervezet jobban kifejezésre t ud ja juttatni 
a nép monolitikus egységét az ország felvirágoztatása és nemzetközi te-
kintélye növelésének érdekében. 

A II. kongresszuson a Szocialista Demokrácia és Egység Frontját 
alkotó tagszervezetek képviseletében háromezer kiküldött vet t részt, köz-
tük az egyházak képviselői is. Az unitárius egyház képviseletében részt 
vettek: dr. Kovács Lajos püspök, dr. Barabássy László főgondnok, dr. Er-
dő János főjegyző, dr. Szabó Árpád teol. tanár és Kolcsár Sándor es-
peres. 

A kongresszus feladatát Nicolae Ceausescu elnök előadói beszédé-
ben így határozta meg: „Felelősséggel és igényességgel elemezni a tag-
szervezetek utóbbi öt évben kifej te t t munkásságát, megszabni az ahhoz 
szükséges eszközöket és utakat, hogy az Egységfront egyre jobb körül-
mények között tölthesse be szerepét, foghassa egybe az egész nép erőit 
a XII. pártkongresszus határozatainak valóraváltására, annak biztosí-
tására, hogy Románia tovább haladjon a szocializmus és a kommuniz-
mus ragyogó ú t j án és szabadon, szuverén, független ál lamként egyre 
erőteljesebben hallassa szavát a nemzetközi küzdőtéren." 

A II. kongresszus feladatát képezte egy olyan reprezentatív szervezet 
kiépítése, amely még szorosabb egységbe fogja össze a nemzeti erőket 
s erősíti szüntelenül a szocialista társadalmi rendszert. Több lehetősé-
get és egyben minőségi jelleget biztosítson az állampolgárok minden-
nemű, szociális vagy politikai tevékenységének. Állandóan fejlessze 
és erősítse az állampolgárok öntudatát és társadalmi magatartását. Ápol-
ja a dolgozók körében a szocialista hazafiság nemes érzéseit. Növelje a 
szocialista humanizmust, mélyítse az emberek közötti tiszteletet és egyet-
értést. Segítse elő a román nép és az együttélő nemzetiségek testvéri-
ségének fejlesztését. 

Az egyházak mint tömegszervezetek benne élnek a társadalomban, 
és így természetes, hogy részt vesznek a Szocialista Demokrácia és Egy-
ség Frontjában, annak tevékenységében, minden szinten. Az egyházak 
képviselőit ott találjuk az Országos Tanácsban és a saját szervezetek 
Központi Bizottságában. Egyházunk részéről dr. Kovács Lajos püspök 
az Országos Tanácsban, dr. Erdő János főjegyző a saját szervezetek Köz-
ponti Bizottságában vesz részt. 

Egyházunk lelkészei és hívei állampolgári öntudattal kapcsolódtak 
be a Szocialista Demokrácia és Egység Front ja munkájába. Teljes oda-
adással vesznek részt mindazoknak a feladatoknak a teljesítésében, me-
lyek szocialista demokráciánk elmélyítését, a dolgozók széles tömegei-
nek az állam- és társadalmi ügyek intézésébe való minél jobb bevo-
nását, hazánk szépülő jelenét, békés és boldogabb jövőjét szolgálják. 
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ISTEN ÉS EMBER SZOLGÁLATÁBAN 
Püspöki jelentés az unitárius egyház 
1979. február 1.—1980. március 15. közötti szolgálatáról 

Legutóbbi főtanácsi gyűlésünket múlt év február 17—18. napjain tar-
tottuk. Az azóta eltelt több mint egy esztendő jelentősebb egyházi ese-
ményeiről és a püspöki minőségemben végzett tevékenységről az aláb-
biakban terjesztem elő jelentésemet. 

1. Változások az egyházi központban, egyházkörökben és egyház-
községekben. 

a) Az egyházi központban és az egyházköri tisztségekben legutóbbi 
Főtanácsunk.óta személyi változás nem volt. 

b) 1979. jan. 31-i hatállyal Simény József gyepesi lelkész, valamint 
aug. 1-től Simon Miklós iklandi gyakorló segédlelkész és Máthé Dé-
nes muzsnai segédlelkész állásukról lemondtak. 

c) Rendes vagy segédlelkészeknek alábbi atyánkfiai t neveztem ki: 
Kovács István bözödi lelkészt máj. 1-től Homoródújfaluba; Nagy 

Endre bágyoni lelkészt júl. 1-től Gyepesbe helyeztem át; Andorkó Fe-
renc lelkészjelöltet okt. 1-től rendes lelkésznek kineveztem Bözödre; 
Székely János brassói segédlelkészt okt. 1-től áthelyeztem Kidébe; Rezi 
Elek lelkészjelöltet okt. 1-től segédlelkésznek Kolozsvárra, 1980. febr. 
1-től rendes lelkésznek kineveztem Bágyonba; Székely János kidéi se-
gédlelkészt ápr. 1-től áthelyeztem Kökösibe. 

1979. okt. 1-től az alábbi gyakorló segédlelkészi kinevezéseket esz-
közöltem: Balázs Sándort Marosvásárhelyre, Kiss Alpárt Brassóba, Sán-
dor Botondot Székelymuzsnára, Várady Zoltánt Iklandra. 

d) Egy lelkészünk, Mátyás György vonult 1980. jan. 1-től nyuga-
lomba, aki egy. félévet segédlelkészként Gagyban, másfél évig Bihar-
ban, négy évig Szentivánlaborfalván, 7 évig Csekefalván és 27 évig kö-
kösi egyházközségünkben végzett lelkiismeretes, buzgó szolgálatot. Az ő 
idejében ment végbe a leégett kökösi műemléktemplom újraépítése. 

Véglegesen vagy ideiglenes jelleggel kinevezett lelkészek hivatás-
teljesítésére, valamint nyugalombavonult atyánkfia életére Isten ál-
dását kérem. 

Énekvezéri kinevezés nem volt. 
2. Püspöki tevékenységemről időrendi sorrendben számolok be: 
1979. febr. 12—13. napjain részt vetteip a Teológiai Intézet félévi 

ún. csendes-napjain. 
Február 25-én a sinfalvi gyülekezetben istentiszteletet végeztem, és 

az aznapi szeretetvendégségen közreműködtem. 
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