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közgyűlések

A szekélyudvarhelyi
egyházkör 1992. augusztus 16-án tartotta évi
közgyűlését Székelyderzsben. Tárgyát képezte az esperes évi jelentése,
és az azt kiegészítő részjelentések, valamint a választások.
Az 1933—1936 évek ciklusára megválasztott egyházköri tisztviselők
és bizottsági tagok: esperes: Bencző Dénes homoródalmási lelkész; felügyelő gondnokok: Kenyeres András homoródalmási és Kelemen Csongor csíkszeredai egyháztag; köri jegyző: Kedei Mózes székelyudvarhelyi
lelkész; közügyigazgató: Simén Domokos csíkszeredai lelkész; pénztárnok: Rü.z Domokos székelyudvarhel)i itlkcsz; jogtanácsos- Egyed G-ibor; vallásé kölcsi nevelési bizottság tagjai. Lakatos Gyula homoródkarácsonyfalvi, Márkos Ervin oklándi lelkész, Csepregi Domokos és J a kab Emil egyháztagok; Közügyigazgatási bizottság: Ádám Dénes keményfalvi lelkész és Gergely László rendes tagok, Kiss Domokos kénosi lelkész
és Gellérd Sándor póttagok; fegyelmi bizottság: Keresztes Sándor és
Varga István rendes, Simén Domokos és Kelemen Csongor póttagok.
A közgyűlési istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Harringtonné
Szánthó Anikó lelkésznő végezte.
A sepsiszentgyörgyi
egyházkör közgyűlését 1992. augusztus 29—30.
napjain tartotta Datkon. Tárgysorozatán szerepeltek az espresi jelentés, a különböző részjelentések és a választások.
Az 1993—1996 évek ciklusára megválasztott köri tisztviselők és
bizottsági tagok: esperes: Máthé Sándor olthévízi lelkész; felügyelő
gondnokok: dr. Dakó Bálint és Boné Gábor brassói egyháztagok: jegyző: Székely János árkosi lelkész; közügyigazgató: Fazakas Károly ürmösi
lelkész; pénztárnok: Vass Mózes kőhalom-homoródi lelkész; jogtanácsos:
dr. Bencze István; valláserkölcsi nevelési bizottság tagjai: Egyed Dániel, Andorkó Ferenc, Kozma Albert és Fekete Levente lelkészek; közigazgatási bizottság: Pálffy Tamás és Sándor Gyula rendes, Kiss Alpár és Kovács Gyula póttagok; fegyelmi bizottság: Török Áron és Dombi
Áron rendes, Szász Ferenc és Gyerő László póttagok.
A közgyűlési istentiszteleten, szombaton, Rüsz Tibor fogaras-nagvszebeni gyakorló segédlelkész és vasárnap Andorkó Ferenc vargyasi lelkész prédikált.
A kolozs-tordai egyházkörben az évi közgyűlést 1992. szeptember
12—13. napjain tartották a tordai egyházközségben. A közgvűlés megtárgyalta az esperes évi jelentését, az azt kiegészítő részjelentéseket,
és az 1993—1996 évek ciklusára megválasztotta a köri tisztviselőket és
bizottságok tagjait az alábbiak szerint: esperes: Székely Miklós kövendi
lelkész; felügyelő gondnokok: Székely Ferenc kolozsvári és Kiss János
magyarszováti egvháztag; jegyző: Pap László bágyoni lelkész; közügvigazgató: Szabó Dezső kolozsvári lelkész; pénztárnok: Fülöp Dezső mészkői lelkész; jogtanácsos: Kun Csaba kolozsvári egyháztag; valláserkölcsi nevelési bizottság tagjai: Pálfi Dénes, Bálint Imre, Léta Sándor lelkészek; közigazgatási bizottság: tagjai újraválasztandók, mivel választásuk nem felel meg a Szervezeti Szabályzat vonatkozó szakaszának; fe-
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gyelmi bizottság: Benedek Sándor és Tompa Sándor rendes, Benedek
Ágoston és Bulbuka Gerő póttagok.
A közgyűlési istentiszteleten, szombaton, Boda József nagyváradi
és vasárnap Bálint Imre alsófelsőszentmihályi lelkész végezte a szószéki
szolgálatot.
Maros-kiiküllői
egyházkör 1992. szeptember 17—18-án tartotta évi
közgyűlését Nyárádszentmártonban. A közgyűlés tárgyalta az esperes évijelentését, a kiegészítő részjelentéseket és megtartotta az esedékes választásokat az 1993—1996 évek ciklusára. Megválasztott tisztviselők és
bizottsági tagok: esperes: Kolcsár Sándor marosvásárhelyi lelkész; felügyelő gondnokok: Szilágyi Domokos és Szabó László marosvásárhelyi
egyháztagok; jegyző: Csongvay Attila szentgericei lelkész; közügyigazgató: Török Elek gálfalvi lelkész; pénztárnok: Nagv László szőkefalvi
lelkész; jogtanácsos: dr. Balogh György. A valláserkölcsi nevelési bizottság tagjai :Benczédi Ferenc, Fazakas Endre, Bálint Ferenc, Varga
Sándor, Szén Sándor, Balázs Sándor lelkészek; közigazgatási bizottság:
Török Elek és Elekes Béla rendes. Kecskés Lajos és Miklós Sándor póttagok; fegyelmi bizottság: Máthé Ödön és dr. Kilyén Károly rendes, Kiss
Károly és Kocsis Ferenc póttagok.
A közgyűlési istentisztelet szószéki szolgálatát Benedek Mihály börödi gyakorló segédlelkész végezte.
m-

Az Unitárius Ifjúsáai Konferencia
1992, július 10—13. között Oklándon
tartotta évi nagygyűlését. Témája: ,,A vallás szerepe ifjúságunk önmagára való találásában", melyről az alábbi öt előadás hangzott el:
1. A vallás szerepe ifjúságunk önmagára találásában — Szász Ferenc brassói lelkész; 2. Egvmásra vagyunk utalva: szeretetszolgálat, mint
cselekvő vallásosság — Kriza János teológiai hallgató; 3. Az ifjúsági
egylet, mint a vallásos élet megélésének lehetősége — Kászoni József
homoródszentmártoni lelkész; 4. Az i f j ú s á g szerepe vallásos és népi
hagyományaink megőrzésében — Molnár Lehel teológiai hallgató: 5.
Oklánd m ú l t j a és jelene — Márkos Ervin oklándi lelkész. Az előadásokat négy vitacsoportban beszélték meg.
A konferencia megválasztotta az Ifjúsági Egylet ú j tisztikarát: elnök: Szr.sz Ferenc, alelnök: Márkos Ervin és Hosszú Csilla óvónő; titkár: Kovács Sándor teológiai hallgató; jegyző: Veress Ferenc teológiai
hallgató; pénztárnok: Kovács Anna Mária brassói egvháztag. Ugyanakkor nyilatkozatot fogadott el, melyben az ifjúság előtt álló feladatokat
és célkitűzéseket foglalta össze, egyben köszönetét nyilvánította az egyházi főhatóságnak, az oklándi és homoródújfalvi egyházközség lelkészének s híveinek az anyagi és erkölcsi támogatásért.
A konferencia reggeli áhítatát Veress Ferenc és Czire Szabolcs teológiai hallgatók végezték. A megnyitó istentiszteleten Kovács István
elnök, július 12-én a vasárnapi istentiszteleten Nagy László szőkefalvi
lelkész és a záró istentiszteleten Kovács Sándor titkár prédikált. A konferencia programját népdal, néptánc tanítás és kirándulás (a Kustály
várhoz) egészítette ki.
Az oklándi konferencia, melyen mintegy 250 i f j ú v e t t részt a különböző egyházközségekből, ú j a b b lépést jelentett ifjúságunk önmagára találásában és unitárius hit- és életfelfogásunk vállalásában,
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Az Unitárius Nőszövetség 1992. szeptember 20-án Kolozsváron tartotta országos találkozóját és közgyűlését. A bevezető áhítat u t á n , melyet dr.
Kovács Lajos püspök tartott, a Nőszövetség tevékenységéről Zsakó Erzsébet terjesztett elő részletes jelentést. Az Egyházi Képviselő Tanács 1990
február 20-i határozata alapján indult még a Nőszövetség újjászervezése
és m u n k á j a , melynek érdekében 1990-ben Segesváron és 1991-ben Brassóban rendeztek megbeszélést.
Az egyházközségekben működő nőszövetségek, a helyi adottságok
és hagyományok szerint, változatos formában tevékenykednek, mint pl.
biblia óra, vallási, történeti, orvosi, népművészeti előadások, műsoros
ünnepélyek, gyülekezeti tagok gondozása, szeretetvendégség, nyelvtanfolyam, kirándulás. Részt vesznek ökumenikus rendezvényeken. Kapcsolatot tartanak fenn az amerikai és angol unitárius gyülekezetekkel.
Rendszeres orvosi tanácsadás és gyógyszer biztosítás működik a kolozsvári és segesvári nőszövetség keretében.
A jelentést szervezeti, szociális, művelődési, lélekgondozási és gazdasági bizottságokban tárgyalták meg. A közgyűlés keretében megválasztották a Nőszövetség tisztikarát: elnök: dr. Kovács Lajosné; ügyvezető
elnök: Zsakó Erzsébet; alelnök: Májayné Kerekes Cecília, dr. Szabó
Arpádné Fülöp Magda; főtitkár: Paskuczné Szathmáry Viola; titkár:
Gyulainé Jakab Anna; pénztáros: Ajtay Rozália; ellenőr: Báró Hajnal.
A közgyűlés résztvevői által megállapítást nyert, hogy a Nőszövetség bebizonyította életképességét és hogy szükség van erre a szervezetre egyházunk építése és a gyülekezet diakóniai szolgálata érdekeben.
A nőszövetségi tagok részt vettek a vasárnapi istentiszteleten; a
szószéki szolgálatot Örbókné Szent-Iványi Ilona lelkésznő végezte.
Az Unitárius Világszövetség
— IARF — teológiai konferenciát
rendezett
1992 július 20—25. között a franciaországi Münsterhez tartozó Lee Kleebach Konferencia Központban. T é m á j a : „Albert Schweitzer és a világvallások", melyről az alábbi 11 előadás hangzott el:
1. A vallás Albert Schweitzer felfogása szerint, előadó André Gounelle, Montpellier-i teológiai tanár; 2. A szabadelvű protestánsok Európában — Pierre-Jean Ruff, párizsi lelkész; 3. Fejlődési irányok az
lARF-ben — Robert Traer, az I A R F főtitkára; 4. Protestantizmus és katolizicmus Albert Schweitzer szerint — előadó Andreas Rössler stuttgarti főszerkesztő; 5. Albert Schw T eitzer és a panteizmus — Hans-Hinrich
Jenssen, tanár, Németország; 6. Albert Schweitzer és a kínai vallásos gondolkodás — Johann Zürcher, vallástörténész, Svájc; 7. Albert Schweitzer
és az afrikai vallás — At Ipenburg, holland teológus; 8. Albert Schweitzer és A világvallások c. m u n k á j á n a k ú j értelmezése — Max Ulrich
Balsinger — lelkész, Zürich; 9. Albert Schweitzer és az unitarizmus —
dr. Erdő János; 10. Schweitzer a muzikológus —• Francis Müller, strasbourgi lelkész; 11. Albert Schweitzer és a vallás zenei dimenziója —
B e m a r d Reymond, teológiai tanár, Lausanne.
Az előadásokat angol, francia
és német vitacsoportokban beható
megbeszélés követte. Az utolsó n a p a konferencia eredményeit összegezte André Gounelle és Max Ulrich Balsinger.
A konferencia keretében volt egy kirándulás a Kayserbergi-Sigolsheim katonai temetőben. Majd Schweitzer szülőházát látogatták meg
Günsbach-ban, végül megtekintették Colmarban az Unterlinden Múzeumban Grünewald világhírű oltárképét.

