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Egyházi Képviselő Tanács 

1992. április 2-án tartotta I. negyedévi rendes ülését, melynek kere-
tében tárgyalta az elnökileg elintézett ügyekről szóló jelentést, a Fő-
tanács, Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa, Teológiai Intézet Szenátusa, a 
Misszió, Valláserkölcsi Nevelési, Gazdasági, Pénzügyi és Jogügyi Bizott-
ságok jegyzőkönyveit. Foglalkozott az 1991. december 11—12-én tartott 
Főtanács határozatainak és a Főtanácsi Bizottság meghagyásainak végre-
hajtásával. Határozott a lelkészek fizetésének emeléséről, a sepsiszent-
györgyi, székelyudvarhelyi és baróti templom építésének segélyezéséről, 
az egyházi központ és Nyugdíjintézet 1991 évi zárszámadásának jóvá-
hagyásáról. 

1992. június 18-án került sor az E. K. Tanács II. rendes ülésére. 
Tárgysorozatán az egyház tevékenységét Összefoglaló jelentéseken és jegy-
zőkönyveken kívül még szerepelt az 1992. június 29—július 10. között 
tartandó lelkésztovábbképző tanfolyam rendezése, a Dávid Ferenc Egylet 
If júsági Köreinek 1992. július 10—13. között Oklándon tartandó konfe-
renciája, az Unitárius Nőszövetség 1992. szeptember 20-án Kolozsvárt 
tartandó nagygyűlése, a f.é. Zsinat Főtanács helyének és idejének meg-
állapítása, az I. évfolyamra felvehető teológiai hallgatók számának meg-
határozása, a 218—1992. sz. Kormányhatározat által előirt javadalom-
emelés alkalmazása és a templomépítésekre érkezett segélyek. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyed! lelkészi értekezletet egyházkörönként 1992. április 7. 
és 22. között tartották meg a Kolozsvár írisz-telepi, székelyudvarhelyi, 
ádámosi, brassói és a székelykeresztúri egyházközségekben. Tárgysoro-
zatán szerepelt: Balázs Ferenc: Az ú j ember vallása c. kéziratos mun-
kájának „Megkötöttség és szabad akarat" c. első fejezete, a Misszió Bi-
zottság általános jelentése az egyház 1990. évi tevékenységéről, különböző 
egyházi ügyek és az esperesi vizsgálószék előkészítése. 

A lelkészi értekezleten szószéki szolgálatot végeztek: Székely László, 
Bíró József, Ádám Dénes. 

A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket 1992. június 10—26. között 
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tartották meg Bágyonban, Oklándon, Marosvásárhelyen, Alsórákoson és 
Siménfalván. Az értekezletek témái voltak: Balázs Ferenc: Az ú j ember 
vallása c. kéziratos munkájának ,,A nyilvánvaló Isten" c. második fe je -
zete; Kászoni József: A valláserkölcsi nevelés gyakorlati kérdései c. elő-
adása, valamint egyházköri ügyek. 

A lelkészi értekezlet alkalmával szószéki szolgálatot végeztek: Bálint 
Imre, Bencző Dénes, Kibédi Pál. 

Lelkésznevelés 

A teológiai hallgatók húsvét és pünkösd alkalmával legátusi szolgá-
latot végeztek különböző egyházközségekben. 

A II. félévi vizsgákat 1992. május 21. és június 25. között tartották. 
Szakvizsgát tett június 29. és július 8. között Nagy Attila 7,11 és Szent-
györgyi Sándor 7,64 osztályzattal. 

A Teológiai Intézet évzáró istentiszteletén, június 28-án, dr. Kovács 
Lajos püspök prédikált. Az évzáró ünnepélyen dr. Szabó Árpád rektor 
beszámolt az 1991—1992. tanévről; a legjobb tanulmányi eredményt el-
ért, a pályamunkákat készített és a versenyvizsgákat nyert hallgatók jutal-
mazása után az V. éves hallgatók búcsúztak az intézettől. 

Lelkésztovúbbképző tanfolyam 

Az 1992. június 29. és július 7. között tartott tanfolyamon a követ-
kező lelkészek vettek részt: Ferencz Gábor torockói, Léta Sándor petro-
zsényi, Pap László bágyoni, Nagy Ödön várfalvi, Pálfi Árpád verespa-
taki, Pál Ádám vadadi, Balázs Tamás szentháromság-kisadorjáni, Nagy 
László szőkefalva-széplaki, Benedek Jakab csokfalvi, Farkas László ko-
rondi, Bíró József kadáesi, Török István medeséri, Kiss Domokos kénosi, 
Lakatos Gyula homoródkarácsonyfalvi, Kászoni József homoródszentmár-
toni, Andorkó Ferenc vargyasi, Kozma Albert bölöni és Szász Ferenc 
brassói. 

A tanfolyam előadói voltak: dr. Erdő János, dr. Szabó Árpád, dr. 
Rezi Elek és Kovács István; vendégelőadó volt dr. Kozma Tamás, aki 
a valláspedagógia köréből tartott előadást. 

A tanfolyam alkalmával, július 5-én a kolozsvári belvárosi t emp-
lomban Kászoni József, az írisz-telepen Lakatos Gyula és a Monostoron 
Andorkó Ferenc végezte a szószéki szolgálatot. 

5 — Keresztény Magvető 
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Dávid Ferenc Egylet 

1992. május 24-én Kolozsvárott tar tot t felolvasó ülésén „Vallok hűt-
és életfelfogásomról" c. előadássorozat keretében „Jellem általi üdvözülés" 
címen előadott dr. Donald Sz. Harrington amerikai unitárius lelkész. 

Június 14-én dr. Kovács Lajos tar to t t előadást „Az élet könyve: a 
Biblia" címen. Az előadást mindkét esetben művészi műsor követte. 

Személyi változások 

Székely János kökösi lelkész kinevezést nyert az árkosi egyházköz-
ségbe 1992. április 1-től. 

Kovács Istvánné Albert Erzsébet 1992. április 1-től az egyházi köz-
pont pénztárosának neveztetett ki. 

ü Péterfi Sándor lelkészt 1992. április 12-én iktat ták be a kissoly-
mosi egyházközségbe. A kinevezési irat felolvasása u tán az ú j lelkész 
megtartotta beköszöntő beszédét; a beiktatást Báró József esperes vé-
gezte. Ezt követte dr. Kovács Lajos püspök beszéde. Az ú j lelkészt az 
egyházkör nevében Botha Dénes f iatfalvi lelkész, majd a esekefalvi és 
nagysolymosi testvérfelekezetek és az egyházközség tagjai köszöntötték. 

ü Székely János árkosi lelkész beiktatása 1992. má jus 10-én volt. A 
kinevezési irat felolvasása u tán az ú j lelkész beköszöntő beszéde követke-
zett. Ezután Gál Jenő esperes beiktatta Székely Jánost ú j tisztségébe. A 
beiktató istentisztelet dr. Kovács Lajos püspök prédikációjával ért véget. 
Székely Jánost köszöntötték az egyházkör nevében Török Áron lelkész, 
Lőrincz Albert, Ördög Ferencné Szabó Ágnes és Ütő Béla az egyházköz-
ség nevében. 

B Az angol unitárius egyház 1992. április 10—13. napjain tar tot ta 
évi közgyűlését a Bristol-i egyházközségben. Elnöknek Celia Kerr egy-
háztagot, alelnöknek Jim McClelland lelkészt választották meg. 

A közgyűlés keretében a hagyományos „Essex Hall" előadást Phillip 
Madhurst tanár tartotta az indiai Brahmo Somaj szabadelvű vallásos 
mozgalom alapítójának, Rammohun Roy életéről és unitárius kapcsola-
tairól. 

H The Inquirer, az angol uni tár ius egyház lapja, melyet 1842-ben 
alapítottak, most ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. Ez a lap az 
angol unitarizmus belmissziójában és külföldi kapcsolatainak kiépítésében 
erdeményes munkát végez. 
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• A Romániai Magyar Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezlete 
1992. június 11-én Nagyváradon ülésezett és a következő ügyekről tár-
gyalt: A magyar iskolahálózat és tanügy kérdései; a jogtalanul elítélt 
személyek ügye; az Erdélyi Magyar Kezdeményezés aláírásgyűjtése elítél-
tek ügyében; előterjesztés egyházainkat és a magyarságot ért sérelmek 
ügyében; állásfoglalás a vajdasági magyarok helyzetével kapcsolatban; 
a keresztény orvosok szövetségének megalakulása. 

H Az Ágostai Hitvallású Zsinatprezsbiteri Egyház Mózes Árpád aradi 
lelkészt a temesvári egyházmegye esperesét püspöknek választotta meg. 
Beiktatását 1992. június 24-én Harmati Béla magyarországi és dr. 
Christoph Klein nagyszebeni evangélikus püspök végezte. Egyházunk 
részéről dr. Kovács Lajos köszöntötte Mózes Árpád püspököt. Isten áldása 
legyen az evangélikus egyházon és ú j főpásztorán! 

9 Nagyváradon 1992. május 10—17. között nagyszabású ünnepsé-
geket rendeztek Szent László király szentté avatásának 800. és Várad 
török iga alóli felszabadulásának 300. évfordulója alkalmából. Az ünnep-
ségen egyházunkat Jenei Dezső főgondnok, Andrási György előadótaná-
csos és Boda József helybeli lelkész képviselték. 

ül Dr. Klaniczay Tibor egyetemi tanár, az Irodalomtudományi In-
tézőt Reneszánsz Kutató csoport igazgatója, a Bibliotheca LTnitariorum 
Alapítvány Felügyelő Tanácsának elnöke, 69 éves korában, 1992. május 
14-én Budapesten elhunyt. 

Halottaink 
Major Sándor ny. lelkész, életének 89. évében, .1992. má jus 1-én Ko-

lozsváron elhunyt, 1904. március 18-án született Kolozsvárt; teológiai 
tanulmányait a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián végezte el 
1926-ban. Komjátszegen szolgált 10 és Haranglábon 38 éven át. Május 
5-én temették a Házsongárdi temetőbe. A temetésen a lelkészi szolgá-
latot dr. Szabó Árpád rektor végezte; a sírnál Bálint B. Ferenc harang-
lábi beszolgáló lelkész mondott búcsúbeszédet. 

Halmágyi Pál. ny. lelkész, 77 éves korában, 1992. július 1-én a dicső-
szentmártoni kórházban meghalt. 1915. március 6-án született Mészkőn, 
teológiai tanulmányait 1939-ben a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadé-
mián végezte el. Rövid ideig Brassóban, majd Sinfalván volt segédlelkész, 
1941-től nyugalombavonulásáig, 1986-ig, a bethlenszentmiklósi egyház-
községben szolgált. 1982-től tagja volt a Lelkész- és Énekvezérképesítő 
Bizottságnak. Július 3-án temették a bethlenszentmiklósi unitárius teme-
tőbe. A temetésen Pálf i Dénes helybeli lelkész végezte a szolgálatot; az 
egyház nevében Szabó Zoltán titkár, az egyházkör részéről Benedek 
Sándor esperes búcsúztatták. A sírnál,Fülöp Dezső mészkői, Sebe Ferenc 
ny. előadótanácsos és Sándor Bálint lelkész mondtak búcsúbeszédet. 

Emlékük legyen áldott! 




