
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képvispjő Tanács 3. és 4. évnegyedi gyűlését f.é. októ-
ber 5-én, illetve november 23-án tar tot ta dr. Kovács Lajos, dr. Bara-
bássy László és Székely János főgondnokok elnöklete alatt. A Tanács 
tárgysorozatán szerepelt az egyházközségi, egyházköri és egyházi köz-
ponti folyó ügyek mellett az uni tár ius vi lágszövetség (IARF) heidel-
bergi kongresszusáról szóló jelentés, az egyházközösségek központi 
já ru lékának és egyes egyházközségeknek adandó segélyek megál lapí-
tása 1973. évre, vezető tisztviselői alkalmazások, lelkésznevelési ügyek, 
valamint az egyetemes egyház és nyugdí jpénztár 1973. évi köl tség-
vetésének megállapítása. 

Lelkész-továbbképzés 

Az utolsó negyedévi lelkészi tá jékozta tó értekezletet december 
6—8. tar tot ták meg az egyházkörökben. Az értekezlet t á rgya volt: 
„Románia Szocialista Köztársaság 25 éves évfordulója" é's ,,Az 
IARF heidelbergi kongresszusa és teológiai i rányelvei" . 

Lelkésznevelés 

Az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet évny i t á 
istentisztelete október 1-én volt, alkalmi egyházi beszédet dr. Kovács 
Lajos püspök mondott. Az intézeti évnyitó ünnepé ly október 2-án 
történt meg. 

Az unitárius tanszemélyzet körében történt változások: dr. Ko-
vács Lajos tanár püspökké választása következ tében megüresedet t 
„unitárius biblika teológiai" tanszék tárgyainak előadására Szabó 
Árpád kolozsvári le lkész-doktorjelöl t nyert megbízást helyet tes ta-
nársegédi minőségben. Az Uunitárius gyakorlat i teológia" elméleti t á r -
gyait Izsák Vilmos intézeti főt i tkár-doktorjelölt , a gyakorlat i t á rgyaka t 
Fazakas Ferenc tordai lelkész t an í t j ák ideiglenes óraadó tanár i mi-
nőségben. 
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Az Egyházi Képviselő Tanács tanulmányi eredmény és magavi-
selet alapján, az 1972—73. t anév első fé lévére 21 hal lgatónak állapí-
tott m e g egyházi ösztöndíjat és tanulmányi segélyt. 

Vizsga 

Szakvizsgát t e t t ek október 6-án Danes Lajos, Ferencz Gábor, Pál 
Ádám és Pálffy Tamás abszolvens hallgatók. 

Legáció 

A III—IV. évfolyam 13 hal lgatója 15 egyházközségben végze t t 
legátusi szolgálatot. 

Egyházköri közgyűlések 

A Kolozs—Tordai Egyházkor évi rendes közgyűlését október 8-án 
tar to t ta a tordai egyházközségben. A közgyűlés tárgysorozatán az 
egyházkör 1971 évi életét bemutató esperesi jelentés, a katekizációról r 
szórványgondozásról és a pásztorációs munkáról szóló beszámolók 
szerepeltek. 

A közgyűlés örömmel ve t te tudomásul, hogy a hívek áldozatkész-
sége lehetővé te t te a szováti műemléktemplom kijaví tását , a Mihai-
Viteazul-i énekvezérlakás felépítését és m a j d n e m mindegyik egyház-
községben kisebb-nagyobb mére tű épület javí tást . 

A közgyűlés javasol ta — Főtanácsnak tiszteletbeli címek adomá-
nyozását az alábbiaknak: Nagy Domokosnak a moldovene$ti-i egyház-
község tb. lelkésze, Pálfi I. Domokosnak, Moldovene$ti . tb. kebli taná-
csos, Borbély N. Györgynek, Torda, tb. gondnok, Zsigmond Andrásnak, 
Torda, tb. pénztárnok, Özv. Győri Ferencnének, Gadó György-
nek, Szarka Lászlónénak és Bardocz Lászlónak, Torda, tb. kebl i taná-
csos, Barla Dezsőnek, Corne^ti, tb. gondnok, Fodor Józsefnek, Cor-
ne$ti, tb. keblitanácsos, Szabó Mózesnek és Csete Jánosnak, Kolozs-
vár, tb. kebli tanácsos. 

A közgyűlési istentiszteleten Bálint Ferenc kolozsi lelkész prédi-
kált, az énekvezéri szolgálatot Marton Ha jna l kolozsvári kántor vé-
gezte. 

A Székely keresztúr—Udvarhelyi Egyházkör évi rendes közgyűlé-
sét október 8-án tar tot ta Székelyudvarhelyen. Az esperesi jelentés, a 
különböző beszámolók a katekizációról, szórványgondozásról és pász-
torációs munkáról reális képet nyú j to t t ak az egyházkör valláserkölcsi 
életéről. A közgyűlés megelégedéssel vet te tudomásul a szükségessé 
vált t emplomjaví tásoka t a kissolymosi, csehétfalvi, kismedeséri , ka-
dácsi, székelyszentmihályi és korondi egyházközségekben. A lelkészi 
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é s énekvezéri lakásokon csaknem minden egyházközségben végeztek 
kisebb-nagyobb javí tásokat . 

Tisztújítás során az 1973—1976 évekre a közgyűlés megválasz-
to t ta : esperesnek if j . Báró József homoródszentpáli lelkészt, felügyelő 
gondnoknak Lőrinczi Lajos (Fiátfalva) és Egyed Albert (Oklánd) afiait, 
egyházköri jegyzőnek Máthé Sándor székelykeresztúri , közügyigaz-
ga tónak Gellérd Imre homorodszentmártoni lelkészeket, jogtanácsos-
nak dr. Orbok László (Székelyudvarhely) afiát. Az 1973—75 évekre 
egyházköri fő tanácsi képviselőknek választot ták egyházi részről: 
dr. Szász Dénes, Máthé Sándor, és Kiss Tihamér lelkészeket, világi 
részről: Nagy Lajos, Gotthárd Gyula és ^ a r c s a f a l v i Zsigmond gond-
nokokat . 

A közgyűlés dr. Szász Dénes afiának, aki elfoglaltsága és egész-
ségi állapota mia t t az esperesi tisztségre va ló ú jabb jelölést nem vál-
lalhatta, a közgyűlés 14 évi esperesi szolgálatának elismeréséül a tisz-
te le tbel i esperesi cím adományozását j avaso l j a a Főtanácsnak. 

A közgyűlésen részt ve t t dr. Kovács Lajos püspök is. 

A Kolozs—Tordai Egyházkor december 6-án Kolozsváron rendkí-
vü l i közgyűlést tartott , melynek tárgya a t isztújí tás volt. 

A rendkívüli közgyűlés az 1973—1976 évekre esperesnek válasz-
to t ta : Benedek Sándor bágyoni lelkészt, felügyelő gondnoknak: Pálfi 
Lőrinc (Piáiesti) és Veress Béla (Kolozsvár) afiait, egyházköri jegyző-
nek: Bálint Ferenc kolozsi, közügyigazgatónak: Sándor Bálint coltesti, 
pénztárnoknak Szathmáry József alsójárai lelkészeket, jogtanácsosnak: 
dr . Gál Miklós (Torda) afiát . Az 1973—75 évekre egyházköri főtaná-
csi képviselőknek választot ta egyházi részről: dr. Lőrinczi Mihály 
szindi és Fazakas Ferenc tordai lelkészeket, világi részről: Fodor 
An ta l (Váleni de Aries) és Tompa Sándor (Torda) afiait. 

A Háromszéki Egyházkor december 8-án Sepsiszentgyörgyön rend-
kívül i közgyűlést tartott, melynek tárgysorozatán Ürmösy Gyula es-
peres lemondása és a megüresedet t esperesi tisztség betöltése sze-
r e p e l t 

A közgyűlés sajnálat ta l vet te tudomásul, hogy Ürmösy Gyula 
esperes lemondott tisztségéről, minthogy az egyházi nyugdí jpénztár fő-
könyvelői á l lásába nyert kinevezést . A távozó esperes 25 évi tevé-
kenységét Lőrinczi László ürmösi lelkész méltatta, k iemelve azt az 
egyházias szellemet, amelyet képviselt. Kifejezést adott annak a re-
ménynek, hogy ú j munkahelyén is ezt a szellemet fogja érvényesíteni . 
A lelkészek nevében Nemes Dénes mondot t köszönetet az esperestől 
kapot t segítségért . Az elismerés és tisztelet jeléül távozó esperes afiá-
nak és élet társának egy ér tékes festményt és virágcsokrot nyúj to t t át. 

A megüresedet t esperesi tisztségre a közgyűlés 1973—1976 évekre, 
csaknem tel jes egyhangúsággal Kökösi Kálmán egyházkör i jegyző, 
árkosi lelkész af iát választotta meg. 

A közgyűlés Ürmösy Gyula afiának 25 évi esperesi szolgálatának 
elismeréséül tiszteletbeli esperes i cím adományozásá t javasol ta a Fő-
tanácsnak. 
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Az egyházközségek elektorainak 
választói közgyűlése 

Az egyházközségek elektorai főtanácsi képviselőknek választot ták 
az 1973—75 évekre: 

Maros—Küküllői Egyházkörben (Marosvásárhely, aug. 20.): Kecs-
kés Lajos, Simén Domokos, Fazakas Károly és Bíró József (lelkészek); 

Háromszéki egyházkörben (Ürmös, szept. 3.): Nemes Dénes, Gál 
Jenő (lelkészek), Tóth Péter, és Barabás Zoltán (gondnokok); 

Székelykeresztúr—Udvarhelyi egyházkörben (Székelyudvarhely 
okt. 8.): Gellérd Imre, Bencző Dénes, Végh Mihály, Török Áron, Szé-
kely László és Botha Dénes (lelkészek); 

Kolozs—Tordai egyházkörben (Kolozsvár dec. 6.): Halmágyi Pál, 
Szabó Dezső, Göncz Mihály, Nagy József és Székely Gergely (lelké-
szek) afiait . 

Templomfelavatás 

A vadadi egyházközség temploma és műemlék jellegű fa tornya 
1944. szeptember 22-én, bombázás következtében, porrá égett. A , pusz-
tulásból a templom kulcsa és az egyik harang nye lve maradt meg. A 
templom új jáép í tésének ügyével az egyházközség 1968 után kezdett 
foglalkozni. Az építés 1971. május 7-én kezdődött és 1972. október 
havában fejeződött be a hívek példaadó áldozatkészségének segítsé-
gével. 

A templom fe lavatása 1972. október 22-én tar tot t istentisztelet ke-
retében, történt. A felavatási beszédet dr. Kovács Lajos püspök, úr-
vacsora előkészítő beszédet dr. Erdő János teológiai tanár mondotta. 
A felavatási ünnepély keretében Nyi t ra i Mózes lelkész a vadadi temp-
lom tör téneté t ismertet te; a templomépítő gyülekezetet dr. Barabássy 
László főgondnok köszöntötte. Dr. Kovács Lajos püspököt az egyház-
kör részéről Kolcsár Sándor esperes, az egyházközség nevében Nagy 
Dániel gondnok, Nyi t ra i Mózes lelkész, Bányai Albert és Kiss Albert 
presbiterek, valamint László Mózes a szomszédos jobbágyfalvi egyház-
község részéről üdvözölték. 

A felavatási ünnepé ly szeretetvendégséggel ért véget. 

Egyházi beszédpályázat eredménye 

A 498—1971. E.K.T. sz. alatt kihirdetet t egyházi beszédpályázatra 
beküldött prédikációkat dr. Kovács Lajos püspök, Lőrinczi László és 
Szabó Árpád lelkészekből álló bizottság bírálta el. A bizottság jelen-
tése szerint a pályázatra 51 prédikáció érkezett be, melyek mind tar-
talmi, mind alaki szempontból megfelelnek a követe lményeknek. Egy-
házi Képviselő Tanács a bíráló bizottság előter jesztése a lap ján öt, 
egyenként 200 lej pá lyadí ja t állapított meg az alábbi beszédek szer-
zőinek: 
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Az 1 J n 4, 20 textusról írt, a „Vallás bizonyságtevés" jeligés be -
széd, szerzője: Gellérd Imre homoródszentmártoni lelkész; az 1 Kor 3, 3 
textus a lap ján írt, a „Téged kereslek könnyeimben" jeligével bekül -
dött beszéd, szerzője: Székely László újszékelyi lelkész; a Mt 17 20/b 
textusról írt, „Boldogok, akik hisznek" jeligére írt beszéd, szerzője: 
Pataki András, szováti lelkész; 2 Móz 34, 27—28 és Mt 14, 24 t ex tus 
alapján írt „Hittem, azért szóltam" je l igés prédikáció, szerzője: Zol tán 
Sándor ny. lelkész; 1 Móz 30, 13 a l ap j án írt „Téged kereslek k ö n y -
nyeimben" jel igés beszéd, szerzője: Székely László lelkész. 

Egyházi Képviselő Tanács, a bíráló bizottság javas la ta a lap ján az. 
alábbi beszédek szerzőit dicséretben részesítet te: 

1 Jn 4, 20-ról írt „Legnagyobb a szeretet" je l igés beszéd, szer-
zője: Kelemen Imre ny. lelkész; 2 J n 9-ről írit „Aki nem marad meg 
a Krisztus tudománya mellett , annak egynek sincs Istene" jeligés pré -
dikáció, szerzője : Zoltán Sándor,- 1 Kor 8, 6-ról írt „Az Isten lélek" 
jeligés beszéd, szerzője: Zoltán Sándor; Mai 3, 14-ről írt „Az én va l -
lásom" jel igés beszéd, szerzője: Gellérd Imre; 1 Móz 31, 30-ról írt „A 
hit Isten a j ándéka" jeligés beszéd, szerzője: Kelemen Imre; Mt 9, 17-
röl írt „Jézus pedig felele néki: Szeressed azért az Urat, a te Is tene-
det" jeligés beszéd, szerzője: Bálint Ferenc kolozsi lelkész. 

A pá lyáza t e redményének kihirdetése és a d í j ak kiosztása a f.é. 
egyházköri közgyűlések kere tében tör tént . 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult Rázmány Mór lelkész-föszámvevő 40 év és 
7 hónapi szolgálat után f.é. szeptember 30-án. 

Rázmány Mór a Teológiai Akadémiá t 1931-ben végezte el; lel-
készi oklevelet 1932-ben szerzett, az 1932—34 években mint kolozsvári 
hitoktató működött . 1934-től nyugalomba vonulásáig az egyházi köz-
pont számvevőségi h ivata lában te l jes í te t t szolgálatot. 

Lemondás 

Varga Is tván szentmiklósi lelkész október 31-én, öt évi szolgálat 
u tán állásáról lemondott. 

Kinevezés 

Gyakorló segédlelkészi szolgálatra nevezte k i Püspök afia no-
vember 1-től egy évre az alábbi szakvizsgázott hallgatókat: Danes 
Lajost az énlaki, Ferencz Gábort a pietroasai, Pál Ádámot az iszlói 
és Pálffy Tamást a homor ód jánosfalvi egyházközségbe. 

Meghívás alapján Lőrinczi Károly kadácsi lelkészt Püspök afia 
december 1 -én kinevezte az aranyosrákosi egyházközségbe. 
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Az egyházi központ számvevőségi h ivatalának főnöki állásába 
ok tóbe r 17-i hatál lyal kinevezést nyert Tana Ferenc. 

Pályázathirdetés prédikációírásra 

Egyházi Képviselő Tanács 1126—1972. sz. alatt pályázatot hirdet 
-egyházi beszéd írására Jn 13,35 vagy 1 Kor 14,33, és szabadon vá -
lasztott textus a lap ján vasárnapi és ünnepi istentiszteletre (karácsony, 
húsvét , pünkösd és alkalmi ünnepek). A dí jnyer tes beszédek egyen-
kén t 200 lej ju ta lomdíjban részesülnek. 

Az írógéppel írt és jel igével ellátott pá lyamunkák 1973. március 
31- ig küldendők be az E. K. Tanács címére. A pályázat eredményének 
kihirdetése és a d í j ak ünnepélyes kiosztása a legközelebbi Főtaná-
cson történik. 



HÍREK 

A SZÉKELYUDVARHELYI EGYHÁZKÖZSÉG 
100 ÉVES ÉVFORDULÓJA 

A székelyudvarhelyi egyházközség december 6-án ünnepel te 
fennál lásának 100. évfordulóját . A hálaadó istentiszteletten Gellérd 
Imre homoródszentmártoni lelkész prédikált ; előadást tartott dr. Ko-
vács Lajos püspök az unitárius vi lágszövetség — IARF — tör téneté-
ről és a heidelbergi kongresszusról; dr. Szász Dénes esperes-lelkész 
az egyházközség megalapítását és százéves tör ténetének nevezetesebb 
eseményei t ismertette. Az ünnepélyen a templomi énekkar Szász Olga 
énekvezér vezetésével egyházi énekeket adott elő. Az emlékünne-
pélyen még közreműködtek Vass Dalma, Imreh Judit, Kovács Emma 
és Rázmány Csaba alsóboldogfalvMelkész. 

Az évforduló emlékének megörökí tésére az egyházközség nő tag-
jai népi hímzésű szószéki, úr-asztali, papiszék- és orgonater í tőt készí-
tet tek több ezer lej értékben. Isten tegye áldottá úgy a múltra való 
emlékezést, mint a gyülekezet buzgó áldozatkészségét. 

LELKÉSZBEIKTATÓ ÜNNEPÉLYEK 

A homoródszentpéteri egyházközség november 26-án ikta t ta be 
hivatalába Bíró Barna lelkészt. A lelkészi kinevezési iratot i f j . Báró 
József egyházköri jegyző olvasta fel, u tána az egyházközség ú j lel-
késze tartotta meg beköszöntő prédikációját . A beiktató beszédet 
dr. Szász Dénes esperes mondotta. 

Az egyházközség nevében Máthé István, Bur ján Domokos, Máthé 
Mária, Máthé Piroska és Gábor Lenke köszöntöt ték az ú j lelkészt. Az 
egyházköri lelkészek részéről Gellérd Imre homoródszentmártoni lel-
kész és ifj. Báró József mint beszolgáló üdvözölték Bíró Barnát és 
fe jez ték ki jókívánságaikat . 

Az aranyosrákosi egyházközség december 3-án tartotta Lörinczi 
Károly ú jonnan kinevezett lelkész beiktatását . Az istentisztelet ke-
re tében Nagy Béla esperes olvasta fel a kinevezési iratot, ezt k ö v e -
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