
Jelentés a Keresztény Értelmiségi Kör 2013. évi működéséről

Január:

Januárban a nyilvános tribünjeinken Vajdaság 10 településén 10 előadó dolgozott fel
egy-egy beszélgetéssel egybekötött témát.

26-án elnökségi ülést tartottunk, amelyen megvitattuk és elfogadtuk a 2012-es évről
szóló beszámolót, és megerősítettük a novemberben 2013-ra elfogadott programtervet.
Az elnökség határozatot hozott, hogy a már megszokott formában a helyi csoportokban
tartandó előadások mellett Biblianapra és Lelkinapra számíthatnak a tagok, a
Barátkozási nap és Szent Ágoston ünnepe nem marad el, de a központi témát mégis a
Hitismertető napok képezik majd. A Hit Évében négy hónapon keresztül három-három
(összesen 12) előadó segítségével feldolgozzuk a Katolikus Egyház Katekizmusának
Kompendiumából hitünk alapigazságait.

Február:

Februárban 14 településen tartottunk nyilvános tribünt 11 előadó segítségével.

9-én Szabadkán a Diákotthonban Bibliai Napot tartottunk. Az előadó ft. dr. Horváth
Endre csonoplyai plébános volt, aki a nap főcímét így határozta meg: „Kiválasztottalak
titeket magamnak minden nép közül”, és három előadásban a kereszténység és a
zsidóság kapcsolatát dolgozta fel a Szentírás fényében. A biblianapra számos
településről mintegy nyolcvan résztvevő jött el.

Február 26-án A laikusok és a papság összefogása a hit évében és utána címen tartott
egynapos tanácskozást a Keresztény Értelmiségi Kör, a Szabadkai és a
Nagybecskereki püspökséggel együttműködve a szabadkai Augustinianum pasztorális
központban. Jelen volt a két említett püspökség főpásztora, msgr. dr. Pénzes János és
msgr. dr. Német László, valamint a társadalmi élet jeles személyiségei: dr. Korhecz
Tamás, dr. Losoncz Alpár, msgr. Ft. mgr. Fiser János, dr. Czékus Géza, msgr. dr.
Zapletán Géza, msgr. mr. Mirko Štefković, dr. Mészáros Zoltán, ft. mgr. Szakály József,
Orosz János, Kartag Nándor, Szabó Károly és Miskolczi József. Bevezető előadását, dr.
Német László a Porta Fidei – A hit kapuja című pápai apostoli levélre alapozta, utalva a
papság és a laikusok közötti közreműködés szükségességére. A tanácskozáson szóba
került az egyház közösségépítésének fontossága, az egyházi rend és a világiak



identitásának válsága, az egyház közösségi voltának megkopása a globális világban,
az iskolai hitoktatás formalitásokra történő visszaszorulása, a csökkenő demográfiai
mutatókkal szembesülő és arra választ kereső közösség, valamint az ellenzéki, kritikai
gondolkodás fontossága. A tanácskozás anyaga meghallgatható honlapunkon.

A tanácskozást részben az Amerikai Püspökkari Konferencia nálunk járt képviselőjének
mr. Vincent L. Bus buzdítására hívtuk össze, aki ittjártakor rámutatott arra, hogy
szervezetünknek az edukációs munka mellett összekötő kapocsnak kell lenni a
klerikusok és a laikusok között.

Március:

Márciusban 8 előadó segítségével 13 településen tartottunk nyilvános tribünt.

A Keresztény Értelmiségi Kör Tanácsának gyűlését március 23-án a szabadkai
Diákotthonban tartottuk meg. A tanácstagok főleg az elmúlt év munkáját értékelték. A
2013-as évre vonatkozó tervek az előző időszakhoz viszonyítva abban különböznek,
hogy a Hit Évében úgynevezett Hitismereti Napok kerülnek megszervezésre.
Megállapítást nyert, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével mind szorosabbá
és gyümölcsözőbbé válik a kapcsolat. Ennek jegyében a KÉSZ évi küldöttgyűlését az
idén a Vajdaságban tartja meg. A Tanács tagjai döntést hoztak, hogy a KÉK elnöksége
és az aktív helyi csoportok vezetői is vegyenek részt az április 20-án Szabadkán
tartandó KÉSZ küldöttgyűlésén.

Április:

Áprilisban 15 településen tartottunk nyilvános tribünt 12 előadó segítségével. Ebben a
hónapban előadás-sorozataink keretein belül Szabadkán külön előadással egybekötött
emlékestet tartottunk a 100 évvel ezelőtt született Zvekanović Mátyás püspök úr
tiszteletére. Ő volt a Szabadkai Egyházmegye első hivatalos főpásztora. Ez év április
23-án szentmisét mutatott be msgr. mgr. Koncz István paptestvéreivel, ft. Leiszt
Józseffel, msgr. Miocs Józseffel, a Paulinum igazgatójával, és ft. Baranyi Lászlóval, a
Paulinum prefektusával. A homíliában ft. Leiszt József megemlékezett a boldogult
emlékű püspökről, a szentmise végén pedig msgr. mgr. Koncz István imádkozott a
püspök sírja felett. Ezt követően Mátyás püspök egykori közvetlen munkatársai, Koncz
atya és Leiszt atya tartottak előadást a főpásztor életútjáról és személyiségéről.

Április 6-án Szabadkára és Palicsra látogatott a magyarországi Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) tolnai csoportja, akiket dr. Saramó Márta, a KÉSZ
országos elnökségének tagja vezetett. A csoport kíséretében volt a tolnai plébános, ft.
Ravasz Csaba, és Tolna város polgármestere, dr. Sümegi Zoltán, valamint az ottani
gimnázium igazgatója. A vendégek mgr. Dévavári Beszédes Valéria, néprajzkutató



vezetésével megnézték Szabadka és Palics nevezetességeit. Megbeszéléseket
folytattak a szabadkai Svetozar Markovic Gimnázium igazgatójával a leendő
együttműködésről, de szóba került Tolna és Palics testvérvárosi kapcsolatának
lehetősége is. Ezeket a megbeszéléseket a Keresztény Értelmiségi Kör valamint a
KÉSZ vezetősége indítványozta sikerrel.

Április 13-án Óbecsén, a zsúfolásig megtelt Szent Antal plébánián a Keresztény
Értelmiségi Kör a Hit Éve alkalmából nyilvános hitismereti napot tartott. A rendezvényre
Szabadkáról, Palicsról, Bezdánból, Kúláról, Adáról, Nagykikindáról, Tóbáról,
Magyarcsernyéről, Kisoroszról, Bácsföldvárról, Óbecséről, valamint a magyarországi
Szolnokról, Nagyszénásról és Csongrádról érkeztek helyi csoportvezetők, KÉK- illetve
KÉSZ- tagok, plébánosok, tisztelendő nővérek és vendégek, összesen több mint
130-an. Az előadások a Szentháromság tanhoz tartozó hitigazságokat taglalták. Az első
előadást dr. Harmath Károly OFM tartotta Hiszek az egy Istenben, az Atyában címmel.
A második előadó a magyarországi, nagyszénási plébános, dr. Janes Zoltán atya volt.
Témájának címe Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Gartner Júlia,
szolnoki tisztelendő nővér tartotta a harmadik előadást Hiszek a Szentlélekben címmel.

Április 19. és 21. között Szabadkán tartotta meg tavaszi küldöttgyűlését
testvérszervezetünk a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A
szabadkai diákotthon dísztermében az ünnepi megnyitón a KÉSZ-tagokat és minden
megjelentet Szabó Károly, a KÉK elnöke üdvözölte. Ünnepi köszöntőt Madarász
Bernadett, a Szabadkai Főkonzulátus alkonzulja, Kern Sólya Mária, a szabadkai Városi
Képviselő Testület elnökasszonya, Osztie Zoltán atya, Msgr. dr. Pénzes János
szabadkai főpásztor és Halász Béla református püspök mondott. Msgr. dr. Németh
László SVD nagybecskereki megyéspüspök a hit megtartó erejéről tartott előadást,
hangsúlyozva, hogy a hit nemzeti identitásunkat is erősíti. A KÉSZ küldöttgyűlésének
munkája az előre megtervezett napirendi pontok szerint szombaton délelőtt zajlott le.
Ezt követően dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke tartott előadást a
vajdasági magyarságról, az MNT-ről és a magyarországi kötődésekről. Szombaton
délután a KÉK helyi csoportjainak képviselői számoltak be tevékenységükről a
magyarországi vendégeknek. Vasárnap a Székesegyház minden padja megtelt, mert a
helyi hívek és a két nagy civil szervezet, a KÉSZ és a KÉK tagjai együtt ünnepelték a
legszentebb áldozatot, amelyet dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke,
paptársaival mutatott be a KÉK és KÉSZ tagokért, munkájukra Isten áldását kérve.

Április 20-án Magyarcsernyén a Nőszervezet és Kézimunka Szakkör szervezésében
megtartották az V. hagyományos kakaspörköltfőző versenyt. A főzőversenyre KÉK
névvel benevezett a Keresztény Értelmiségi Kör csernyei helyi szervezete is és
különdíjban részesült.



Május:

Májusban 12 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.

25-én több mint hatvanan érkeztek Vajdaság tizenhat településéről a Keresztény
Értelmiségi Kör (KÉK) második Hitismereti Napjára, Szabadkára. A találkozón az
imáról, az imádságos életről beszéltek az előadók. Elsőnek Tölgyesi Alberik ciszterci
szerzetes atya szólt a megjelentekhez és az előadását így kezdte: Az, ami a testnek a
levegő, úgy a lélek éltető ereje az ima. A budapesti vendégelőadó az imádság
hagyományáról, illetve magáról az imaéletről beszélt. Ugyancsak nagy figyelemmel
kísérték a résztvevők ft. Kara Nándor tornyosi és zentagunarasi fiatal plébános szavait,
aki az imádság kinyilatkoztatásáról beszélt, valamint ismertette azokat az indíttatásokat,
amelyek az imára való felhívást hordozzák magukban. A délutáni, harmadik előadás
keretében dr. Horváth Endre csonoplyai plébános atya az Úr imádságáról, a Miatyánkról
szólt tudományos és lelkiségi megvilágításban.

Szentháromság vasárnapján, (ebben az évben május 26.) ünnepelte templombúcsúját
a magyarországi Fadd település. Ebből az alkalomból a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) körzeti találkozóra hívta a környékbeli települések KÉSZ-tagjait, és
partnerszervezetének, a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) képviselőit.
Vajdaságot a szabadkai és oromi KÉK-tagok képviselték.

Június:

Júniusban 6 településen szerveztünk előadást 4 előadó közreműködésével.

Június 8-án Barátkozási Napot szerveztünk melynek keretében megtartottuk a
szokásos, ebben az évben tisztújító Évi Közgyűlésünket a Horgos melletti Domus Pacis
lelkigyakorlatos házban. Az együttlétünk a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve
napján szentmisével kezdődött, amelyet dr. Harmath Károly atya a szabad ég alatt
mutatott be. A ferences atya az összefogás erejéről szólt, amely jellemző a KÉK
tevékenységére is. A rendezvényen Dr. Pálmai Tamás, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének erdélyi származású régiófelelőse és elnökségi tagja Betekintés az
önmagunkkal való különleges viszonyrendszerbe címmel, egyedi mottóval: Saját
karodban vagy magyar, igen tartalmas előadással ajándékozta meg a 19 településről
több mint száz tagtársunkat. A közös ebéd után meglepetésvendégként a
megjelentekkel Sándor-Kerestély Ferenc az ifjúság területén végzett kimagasló szakmai
tevékenységéért kitüntetett, ma már békési fizikatanár osztotta meg gondolatait a
jelenlevőkkel.

A tisztújító Évi Közgyűlésen a szokásos beszámolókon túl négy éves időszakra
megválasztották szervezetünk új vezetőségét az alábbiak szerint:



●
A KÉK elnöke: Szabó Károly, hitoktató

● A KÉK elnökhelyettese: Miskolczi József, vállalkozó

● A KÉK alelnökei: Dr. Harmath Károly OFM, az Agape igazgatója

Ft. mgr. Szakály József, szabadkai plébános

Ft. Utcai Róbert, csantavéri plébános

Msgr. Mellár József, törökbecsei esperes, általános
helynök

Kecskés István, a Fáklya (volt KÉKifi) elnöke

Szilágyi Edit, nyugalmazott jogász

Szabó-Hangya Teréz, hitoktató

Papp Mihály, nyugalmazott tanár

Regécz László, közgazdásztechnikus

●
A KÉK Ellenőrző Bizottsága: elnök: Béres Zoltán, matematika tanár, tagok:
Péjity Iván, kereskedő és Stausz Edina, tisztviselő.

Június 22-én a kisoroszi tájházban Dr. Thorday Attila, a szegedi Hittudományi Főiskola
rektor-helyettese, tanszékvezető főiskolai tanár, Szeged-Szentmihály plébánosa volt a
Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében megtartott nyilvános biblianap
vendégelőadója. A tizenkét településről megjelent mintegy nyolcvan résztvevőt Papp
Mihály, a kisoroszi csoport vezetője, a KÉK alelnöke köszöntötte. Az előadó a Bibliai
napnak A Szövetség, mint Isten ajándéka és az ember válasza címet adta, melyen
három előadás hangzott el: Isten kinyilatkoztatja magát a Jahve névben; Isten
szövetségi kapcsolatba lép az emberrel; Az új és örök szövetség Krisztusban címmel. A



napot hálaadó szentmise zárta amelyet az előadó Thorday atya és Szemerédi Pál
magyarcsernyei plébános atya mutatott be a kisoroszi templomban.

Június 28. és 30. között a KÉK szervezésében 49 személy háromnapos zarándokúton
vett részt, melynek központi állomása a magyarországi görög katolikus nemzeti
kegyhely, Máriapócs volt. Az utat testvérszervezetünk a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének nyíregyházi csoportja szervezte Keresztes Dénes vezetésével, aki a
KÉSZ országos elnökségének tagja. A zarándoklat csúcspontja a Szűz Anya
kegytemplomában bemutatott görög katolikus szertartású Szent Liturgia volt, amit Szent
Péter és Pál ünnepén, Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus püspök vezetett. A
háromnapos zarándokút során több települést is meglátogattunk, melyeknek szerepe
volt a magyar történelem alakulásában. Nyíregyháza mellett, ahol a szálláshelyünk volt,
ellátogattunk még Szabolcsba, Tokajba, Nyírbátorba, Túristvándiba és Szatmárcsekére
is.

Július:

Júliusban a nyári szünet miatt programokat nem szerveztünk, de az iroda kihasználva
ezt az időt pótolta a felgyülemlett adminisztrációs feladatait, valamint elvégezte a
pályázatok elszámolását, és új pályázati lehetőségek után nézett. Szervezetünk
évről-évre több feladatot vállal a vajdasági keresztény értelmiségiek körében. Ezért
július 15-től az év végéig, meghatározott időre új szervezőt vettünk fel az irodánkba
Pásztor Orsolya egyetemet végzett fiatal személyében.

Augusztus:

A Keresztény Értelmiségi Kör az idén harmadik alkalommal védőszentünk, Szent
Ágoston napi találkozóra hívta a tagokat augusztus 31-én Magyarcsernyére. Az immár
egyre népszerűbb és hagyományossá vált találkozót a KÉK helyi csoportjának elnöke,
Keresztúri Melinda nyitotta meg, melyen a megjelent több mint száz érdeklődőt –
Törökbecse, Óbecse, Szabadka, Törökkanizsa, Torda, Nagykikinda, Kisorosz, Tóba,
Orom, Magyarittabé és Hetin KÉK-tagjait – Szilágyi Edit, a KÉK alelnöke köszöntötte.
Az összejövetel imával és kötetlen beszélgetéssel kezdődött, majd msgr. Bogdán
József atya előadásával folytatódott Fohász a déli végeken címmel. A KÉK tagok
barátkozása közös ebéddel folytatódott, majd szentmisével zárult a Szent
Ágota-templomban, amit ft. Szemerédi Pál atya mutatott be.

Szeptember:

Szeptember 10-től folytattuk előadásainkat a Helyi csoportokban. 13 településen
szerveztünk előadásokat 11 előadó közreműködésével.



Szeptember 14-én a KÉK Hitismereti napot szervezett a nagykikindai Szent József
lelkigyakorlatos házban. Az előadók – ft. dr. Káposztássy Béla – szobi plébános, ft. dr.
Füzes Ádám – az esztergomi egyházmegye papja és ft. mgr. Szakály József –
szabadkai plébános, a KÉK alelnöke, a beavatás, a gyógyulás és a közösség
szolgálatának szentségéről tartottak igen tartalmas előadásokat. A Hitismereti napok
nagykikindai epizódja, amelyre a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén került sor,
Bogdán József atya köszöntőjével és az általa vezetett imával kezdődött és sajátos,
meghatóan szép szentmisével zárult. A misét msgr. Bogdán József és ft. Szakály
József mutatták be. A Hitismereti napot kilenc településről több mint 70 összegyűlt
ember kísérte figyelemmel.

Szeptember 19-én a Szabadkai Városi Könyvtárban könyvbemutatót szervezett a
Keresztény Értelmiségi Kör. A könyv, amely bemutatásra került Huzsvár László
nyugalmazott nagybecskereki püspök életútját mutatja be és a Szent István Társulat
Pásztorok című sorozatában jelent meg „Sajtóapostolból apostolutód” címmel. A
könyvbemutató díszvendége Huzsvár László püspök atya volt, továbbá Szerdahelyi
Csongor, újságíró, a Magyar Ferences Tartomány Sajtóintézetének igazgatója, a könyv
szerzője, valamint munkatársa, Rochlitz Bernadett, a KÉSZ kiadásában megjelenő JEL
újság főszerkesztője. A rendezvényen mintegy 80-an vettek részt.

Október:

Októberben 13 településen tartottunk nyilvános előadást 11 előadó segítségével.

Október 5-én a Keresztény Értelmiségi Kör és a Funero kft. szervezett egy előadói
napot Szabadkán. Ez az előadói nap a TOGETHER IS BETTER, határon átnyúló IPA
projektum része volt, amelyet a magyarországi Talentum Alapítvány az Önkéntességért
és a Caritas Szabadka közösen valósít meg. A projektum célja, hogy egy asztalhoz
ültesse a vállalkozókat és civileket, és együttműködésre buzdítsa őket. Ennek
keretében vállaltuk a projektben a részvételünket és szervezetünk meghívására
Pavlovski Róbert, a filozófiai tudományok doktorandusza volt az előadó, aki az emberi
méltóságról, emberi jogokról és kötelességekről szólt az egybegyűlteknek, akik a
Caritas önkéntesei és a KÉK tagjai voltak

Október 12-én, ebben az évben immár negyedszer, Hitismereti napot szerveztünk a Hit
Éve alkalmából. Ezúttal Doroszlóra, az újonnan épült Szent János házba hívtuk össze a
Vajdaság 12 településéről érkező több mint 90 érdeklődőt. Most is három előadó szólt
az emberekhez. Elsőnek Kiss Didák, szegedi ferences testvér beszélt a lelkiismeretről,
az erényekről és a bűnökről. Másodiknak Bezzegh Kelemen, szegedi ferences atya az
emberi közösségről tartott előadást. Ebéd után Mester Imre, szabadkai hitoktató az
Isteni üdvözítésről, a törvényről és a kegyelemről beszélt az egybegyűlteknek. A napot



a dóroszlói Szűzanya kegytemplomában szentmisével zártuk, melyet ft. Orcsik Károly
szilágyi plébános mutatott be.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Budapesten tartotta meg őszi
küldöttgyűlését október 25. és 27. között. A gyűlésen a Keresztény Értelmiségi Kör
elnökségének tagjai Szabó Károly, Miskolczi József, Szilágyi Edit ás Szabó-Hangya
Teréz, illetve a KÉK iroda munkatársa Pásztor Orsolya is részt vett. Magyarországról,
az egész ország területéről, mintegy száz tag vett részt a programokon. A KÉK–KÉSZ
együttműködés idei eredményeit Szabó Károly, a KÉK elnöke méltatta, kiemelve a
Vajdaságba utazó KÉSZ-tagok, illetve helyi csoportok látogatását, az igen sikeres
Hitismereti napokat, amelyeken más színhelyen és más alkalmakkor is magyarországi
remek előadók vettek részt.

November:

Novemberben 13 előadó segítségével 16 településen tartottunk nyilvános előadást.

A magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) A Hit nemzetmegtartó
ereje mottóval a Budapesti Országház Felsőházi termében tartotta meg IX. Országos
kongresszusát 2013. november 9-én. A kongresszuson a Keresztény Értelmiségi Kör, a
vajdasági testvérszervezet nyolc tagja vett részt. A magyar korona vonzásában, a
magyar parlamentben ötszáz magyar ember egy emberként élte meg hite és
magyarsága szépségét, és felelősségét. Az egybegyűlteket nyitóbeszédében Kövér
László az Országgyűlés elnöke köszöntötte, majd következtek az előadások és
beszámolók a Kárpát-medence magyarlakta püspökeitől és papjaitól. A jelenlevőkhöz
szóltak többek között dr. Német László SVD, a nagybecskereki egyházmegye püspöke
is.

November 16-án a KÉK Óbecsén a Szent Antal Plébánián, Hitismereti Napot szervezett
Ne félj, csak higgy! címmel. Az előadók – akik Magyarországról érkeztek: msgr. dr.
Stella Leontin, a váci székesegyház kanonok-prépostja, Balassagyarmat és Nógrád
főesperese, valamint Hanusi Attila balassagyarmati házas hittanvezető –
elmélkedéssorozata mélyen megérintette a majdnem százötven jelenlévő szívét, akik
Kunszentmártonból, Magyarcsernyéről, Bácsföldvárról, Szabadkáról, Törökbecséről,
Bezdánból, Kisoroszról, Nagykikindáról és Óbecséről érkeztek a lelki napra. A program
szentmisével zárult.

December:

Decemberben 8 településen szerveztünk előadást 7 előadó segítségével.



December 7-én adventi lelki napot szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis
lelkigyakorlatos házban. A több mint 100 résztvevőnek, akik Vajdaság különböző
településeiről jöttek msgr. Gyulay Endre szeged-csanádi nyugalmazott megyéspüspök
tartott elmélkedéssorozatot Hittel, imával, szeretettel címmel. A karácsonyra való lelki
felkészülést az adventi szentgyónás elvégzése is segítette.

Szabadka, 2014 januárja

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége


