
EGYHÁZI ÉLET 

Egyházi Képviselő Tanács f. évi első ülését március 18-án. tartotta. 
Tárgysorozatán az elnökség jelentései, a bizottságok jegyzőkönyvei, a 
múlt évi Főtanács jegyzőkönyvének és határozatainak végrehajtása, a lel-
készképzés, az egyház valláserkölcsi és anyagi helyzetére vonatkozó 
ügyek, valamint a Nyugdí j - és Segélypénztár kérdései szerepeltek. A Fő-
tanács határozatainak végrehajtása rendjén E. K. Tanács komoly figyel-
met szentelt az ú j javadalmazási rendszer egyházunkban történő alkal-
mazására s ennek kapcsán egyházunk anyagi alapjainak megerősítésére. 
Ennek érdekében az 57/1975 sz. törvény szellemében bizottságot küldött 
ki, hogy készítsen egy mindenre ki ter jedő javaslatot, amelyet ma jd meg-
küld az egyházköröknek is megtárgyalásra. 

Az ülés egy másik jelentős kérdése a csíkszeredai egyházközség új 
imaházának és lelkészi lakásának az elrendezése. E. K. Tanács jóváhagyta 
az egyházközség javaslatát, és további intézkedések megtételére bízta 
meg az elnökséget. Örömét és megelégedését fejezte ki, hogy egyházunk 
minden lelkésze, ill. alkalmazottja, és egyházközsége megértve a kérdés 
fontosságát, anyagi áldozatának vállalásával segíti a csíkszeredai gyüle-
kezetet tervei megvalósításában. 

Az E. K. Tanács állandó bizottságai közül most a Misszió Bizottság 
ülésének egyik igen fontos tárgyára szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Dr. Erdő János főjegyző előterjesztésében Misszió Bizottság elfogadta és 
a konkrét intézkedések megtételére E. K. Tanács elé terjesztette az 
egyház munkatervét, amely a következő évek legsürgősebb tennivalóit 
foglalja magába. íme a legfontosabbak: a lelkész-továbbképzés, igényesebb 
lelkészi szolgálat, intenzívebb lelkipásztori gondozás, istentiszteletünk 
egységes rendjének véglegesítése, a közigazgatás korszerűsítése, egyházi 
énekkultúránk fejlesztése stb. 

Lelkészi értekezletek. A lelkészkörök március 4—12. között tartot-
ták meg első negyedévi értekezleteiket, amelyek a lelkész-továbbképzés 
egyik igen hathatós tényezőjének bizonyulnak. A közérdekű előadás té-
mája A román nép nagyszerű megvalósításai az 1971—1975 ötéves terv-
ben volt. Míg a teológiai értekezletek Az alkalmi istentiszteletek rend-
jének egységesítésével foglalkoztak. Az értekezleteken az egyházi köz-
pont részéről dr. Kovács Lajos püspök, dr. Erdő János főjegyző és 
dr. Szabó Árpád teol. tanár vettek részt. 
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Lelkésznevelés. A Teológiai Intézetben az I. félévi vizsgák január-
ban voltak. Hallgatóink arra törekedtek, hogy komolyan készüljenek fel 
vizsgáikra. Általában véve a számot adás sikeresnek mondható. Minden 
hallgatónk eleget tett vizsgái kötelezettségének. Eredményeik alapján 
a tanári testület javaslatára E. K. Tanács megállapította a II. félévi ösz-
töndíjakat. 

A vizsgák befejezése után február 4—5-én voltak Intézetünkben a 
csendesnapok, amelyek mint minden évben, most is a hallgatók lelki 
elmélyülését szolgálták. A mindennapi áhítat és bibliamagyarázat kere-
tében előadást tartottak: Benczédi Ferenc: Önvizsgálat és imádkozás a 
teológiai hallgató életében; Kiss Zoltán: Mit vár az Isten- és emberszol-
gálat a teológiai hallgatótól; Lakatos Gyula: Milyen kérdésekkel talál-
kozik a teológiai hallgató a gyülekezetben címen. Hallgatóink kérésére 
dr. Kovács Lajos püspök beszámolt az IARF montreali kongresszusáról. 
A közös záró áhítatot dr. Rapp Károly rektor tartotta. 

Személyi változások 

Nyugalomba vonult január 1-vel Végh Mihály recsenyédi lelkész 44 
évi szolgálat után. Teológiai tanulmányait 1931-ben fejezte be a Teoló-
giai Akadémián. Lelkészi szolgálatot teljesített a nagyenyedi, olthévízi, 
homoródújfalvi, kobátfalvi és recsenyédi egyházközségekben. 

Kinevezés. J anuár 1-től áthelyezést nyert a recsenyédi egyházköz-
ségbe Kozma Albert székelymuzsnai lelkész. 
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HÍREK 

Dr. Kovács Lajos püspök újévi köszöntése. Január 1-én közvetlenül 
istentisztelet után, dr. Kovács Lajos püspök és dr. Mikó Imre főgondnok 
fogadták a kolozsvár-napocai egyházközség és az egyházi központ ha-
gyományos ú j esztendői köszöntését dr. Erdő János főjegyző tolmácso-
lásában. Az üdvözlésre püspök af ia válaszolt. 

Dr. Kovács Lajos püspök, mint az IARF elnöke ú jév alkalmával 
üzenetet küldött az Unitárius Világszövetség tagcsoportjaihoz, melyben 
az IARF programjának megvalósítására hívta fel a világ unitáriusait és 
szabadelvű vallásos gondolkozóit. „Ki kell alakítanunk magunkban az új 
embert, aki tud és akar másokért élni, embertársaiért, egy ú j társada-
lomért, az emberiségért. Célunk továbbra is Isten és az ember szolgá-
lata. így van csak létjogosultsága szervezetünknek, amely csak úgy tud 
ú j életformát kialakítani, ha tagjai hisznek Istenben és ugyanakkor a leg-
nemesebb erkölcsi elvek alapján szolgálják az embert." 

Lelkész-kibúcsúzó ünnepély. Végh Mihály recsenyédi lelkész és 
neje, Végh Mihályné Szabó Anna énekvezér február 29-én búcsúztak ki 
egyházközségükből. Lelkész Péld 11,6; 5Móz 25,19—21 alapján tartotta 
meg kibúcsúzó beszédét. Énekvezér az orgona mellől olvasta fel rövid 
és megható beszédét, majd e r re az alkalomra írt szövegű énekszólót 
adott elő. Ezután Urmösy Gyula tb. esperes, az egyházi központ kikül-
döt t je felolvasta Főtisztelendő Püspök afia elismerő levelét és méltatta 
lelkész és énekvezér egyházépítő, lelkiismeretes szolgálatát. 

Az egyházközség részéről Dombi Zita, Magyari Éva, i f j . Szász Do-
mokos, Bálint Gézáné és id. Orbán Sándor búcsúztak. 

Az egyházkör részéről Báró József esperes elismeréssel emlékezett 
meg Végh Mihály kiemelkedő lelkészi ténykedéseiről és Végh Mihály-
né énekvezéri s templomszépítő munkájáról . Andrási György a lelkészi 
kar és az oklándi egyházközség nevében, Benedek Margit mint egykori 
taní tvány a homoródújfalvi gyülekezet, Kibédi Pál lelkész az abásfalvi 
gyülekezet nevében mondtak köszönetet. 

Istentisztelet után a recsenyédi egyházközség szeretetvendégséget 
tartott . 

Dr. Ferencz József püspök látogatása. A Magyar Népköztársaság-
beli Unitárius Egyház vezetője f. év március 18—21. között hivatalos 
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