
üzenet valósággá váljon. Sajnos vannak olyan emberek, akik még mindig 
a fegyverek erejében bíznak, háborút akarnak és készítenek elő önző ér-
dekeik szolgálatára. Éppen ezért kell hallatnunk szavunk, százmilliók bé-
keakaratát és tiltakozását az újabb rakétatelepítések ellen, mert most az 
emberiség sorsáról, jövőjéről van szó." 

A Főtanács egyhangúlag kimondta, hogy „teljes meggyőződéssel csat-
lakozik Nicolae Ceausescu államelnök által kezdeményezett Szocialista 
Demokrácia és Egység Frontja leszerelési- és békefelhíváshoz. Az Uni-
tárius Egyház lelkészei és hívei a béke és az élet iránti felelősségük tel-
jes tudatában magukévá teszik és támogatják népünknek a világ békéje 
biztosítását szolgáló minden kezdeményezését és erőfeszítését." 

A Főtanács táviratot intézett Nicolae Ceausescu államelnökhöz, 
melyben kifejezi teljes csatlakozását Románia leszerelési és békekezde-
ményezéséhez, ugyanakkor teljes elismerését és köszönetét nyilvánítja 
hazánk fejlődése, a béke és a népek közötti együttműködés megvalósí-
tása érdekében kifejtett fáradhatatlan, gazdag tevékenységéért. „Határo-
zott meggyőződésünk, hogy egy újabb atomháború kirobbanását, mely az 
emberiség anyagi és szellemi civilizációja pusztulását jelentené, csak a 
nukleáris fegyverkezés azonnali megszüntetése és a békés tárgyalások 
folytatása útján lehet elkerülni. Mint a békesség evangéliumának hirde-
tői, az élet és a béke iránti felelősségünk teljes tudatában biztosítjuk Ex-
cellenciádat, hogy a jövőben is támogatjuk a világ békéjének biztosítása 
és szeretett hazánk felvirágoztatása érdekében kifejtett minden kezdemé-
nyezését és erőfeszítését." 

Főtanács, a középhatósugarú nukleáris rakéták telepítésének leállí-
tása, a már felszereltek eltávolítása és megsemmisítése érdekében: táv-
iratot intézett az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárához; levelet 
küldött az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió bukaresti nagy-
követségéhez, valamint a többi európai államok bukaresti nagykövetsé-
geihez. 

Az Unitárius Egyház vezetősége, lelkészei és hívei egyetértenek a 
szeptember 20-1 bukaresti nagygyűlés részvevőivel: „Szilárd meggyőződé-
sünk, hogy a népeknek van erejük ahhoz, hogy egységesen és egyre erő-
teljesebb akciókkal megakadályozzák az események veszélyes kibontako-
zását, és olyan konkrét intézkedések elfogadását kényszerítsék ki, ame-
lyek a háborús veszély kiküszöbölését, a leszerelés megvalósulását és a 
béke megvédését eredményezik." Ebben a szellemben lelkészek és hívek 
tevékenyen együttműködnek országunk egész népével az emberek és a 
nemzetek alapvető jogának — az élethez, a békéhez, a szabad és méltó 
léthez való jogának — megvédéséért. 

A KÖZTÁRSASÁG KÖSZÖNTÉSE 

Minden esztendő utolsó előtti napján a Köztársaság születésnapját 
köszöntjük. Ez alkalommal a harminchatodikat. 

Az 1947. december 30-án végbement történelmi esemény az 1944. 
augusztusában kezdődött társadalmi és nemzeti felszabadító forradalom 
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és az azt követő társadalmi-politikai átalakulás közvetlen eredménye 
volt. A társadalom haladó erői küzdelmének betetőzését, a függetlenségért 
vívott harc kiteljesedését jelentette. 

A Köztársaság kikiáltásával, az ország ú j kormányzási formája meg-
teremtésével társadalmunk fejlődése minőségileg magasabb szakaszba, a 
szocialista építés szakaszába lépett. Ettől a dátumtól kezdődött meg az a 
hősies munkában és eredményekben gazdag időszak, amely az új társa-
dalom győzelmét jelezte. 1965-ben a Köztársaság szilárd építményére ki-
írta a szocialista jelzőt, majd a hetvenes években rátért a sokoldalúan 
fejlett szocialista társadalom megteremtésére. Nicolae Ceau§escu állam-
elnök méltán állapította meg: ,,A Román Népköztársaság 1947. december 
30-án történt kikiáltása kivételes forradalmi esemény volt népünk tör-
ténelmében, és ú j korszakot nyitva, lényegében fémjelezte Románia rá-
térését a szocialista társadalom felépítésére. Az e korszakalkotó esemény-
től eltelt évtizedekben a román nép kiemelkedő sikereket aratott a szo-
cializmus építésében, anyagi és szellemi jólétének gyarapításában, a haza 
függetlenségének és szuverenitásának megszilárdításában." 

Ma az új minőség és hatékonyság átfogó programjainak gyakorlatba 
ültetése, a közepes fejlettség stádiumának elérése és az energetikai füg-
getlenség kivívása programjának valóra válása közepette köszöntjük a 
Köztársaságot. Minden lehetőség megvan arra, hogy ennek az elvárásnak 
eleget tehessünk. Mindannyiunk hozzáállásától függ az ország jelene és 
jövője, amely méltó keretet és teret biztosít nemzetiségi különbség nél-
kül a haza összes lakói teljes jogegyenlőségen alapuló érvényesülésének, 
munkájának, testvériségének és egységének. 

Mai ünnepünk az ország összes lakói — románok, magyarok, néme-
tek és más nemzetiségűek •— egységének a megnyilatkozása. Egyben 
egész népünk békeakaratának kifejezése is, mert a belső építő munkát csak 
a béke és a nemzetközi együttműködés körülményei között lehet siker-
rel folytatni. Köztársaságunk elnöke nemzetközi síkon következetes és 
aktív tevékenységet folytat a leszerelésért, a békéért, a nemzeti függet-
lenségért, a világ összes államaival való együttműködésért. Legújabb ja-
vaslatai átfogó és egységes cselekvési programot nyújtanak az új rakéta-
telepítés elhárítására, a meglevők kivonására, mindennemű nukleáris 
fegyverektől mentes Európa létrehozására, a fegyverkezés általános csök-
kentésére. 

Köztársaságunk köszöntésekor kifejezésre juttatjuk Egyházunk min-
den tagjának csatlakozását a béke megvédéséért folytatott harchoz. Szi-
lárd meggyőződésünk, hogy a magunk eszközeivel és lehetőségeivel mi 
is hozzájárulunk hazánk boldog és békés jövőjének építéséhez. 



Dr. KOVÁCS LAJOS 

AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN 

Püspöki jelentés az 1983. február 15. és december 1. közötti 
időszakról 

1Személyi változás az egyházi központban 

Az egyházi központban csupán egy személyi változás történt. A meg-
üresedett pénzügyi ellenőri állásra július 1-től kezdődően Farkas Dénest 
alkalmaztuk, abban a meggyőződésben, hogy felelősségteljes munkáját 
teljes megelégedésre fogja végezni. 

2. Lelkészi kinevezések 

1983. március 1. óta az alábbi kinevezéseket eszközöltem: 
Április 1-től: Sándor Botond székelymuzsnai segédlelkészt rendes 

lelkésznek kineveztem Nagyenyedre; Péter fi Sándor kidéi segédlelkészt 
rendes lelkésznek július 1-től Csekefalvára és ugyancsak ettől az idő-
ponttól kezdődően Kiss Mihály csokfalvi segédlelkészt rendes lelkésznek 
Csokfalvára. 

Október 1. hatállyal gyakorló segédlelkészeknek két évi időtartamra 
kineveztem: Márkos Ervint Kidébe, Nagy Lászlót Marosvásárhelyre, Or-
bán Dezsőt Székelymuzsnára és Székely Miklóst Csegezbe. Szász Ferenc 
marosvásárhelyi segédlelkészt áthelyeztem az 1. sz. kolozsvár-napocai 
egyházközségbe. Varga Sándor vadadi segédlelkészt rendes lelkésznek de-
cember 1-től kineveztem Nyárádszentmárton—Csikfalvára és ugyanettől 
az időponttól kezdődően Buzogány Sándor iklandi gyakorló segédlelkészt 
áthelyeztem Vadadba. 

Itt említem meg, hogy Kiss Alpár lelkészjelölt, aki egy évet a chi-
cagói Meadville-Lombard unitárius teológiai főiskolán töltött, szeptember 
26-án hazaérkezett. Hisszük, hogy a külföldön töltött egy esztendő alatti 
szellemi gazdagodása egyházunk előmenetelét fogja szolgálni. 

3. Nyugdíjazások 

Ez év szeptember 15-én, 46 évi egyházi szolgálat után, a főiskolai 
törvény előírásai értelmében, 70-ik életévének betöltésével, legnagyobb 
sajnálatunkra, nyugdíjba vonult dr. Erdő János teológiai professzor. Egy-
házunk nagy feladata megüresedett állásának méltó utóddal való betöl-
tése. Ezért hálásan köszönjük a Vallásügyi Hivatalnak, hogy dr. Erdő 
János, tekintettel tudományos és egyházi érdemeire, az állás betöltéséig 
mint konzultáns professzor működhetik. Egyházunk érdekében végzendő 
ezutáni munkájára Isten áldását kérjük. 

Simó Attila lelkész, betegségére való tekintettel, püspöki engedély-
lyel, október 1-től kezdődően 41 évi hűséges szolgálat után nyugdíjba 
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