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Január:
Januárban két településen tartottunk nyilvános tribünt egy előadó segítségével.
Február:
Februárban 9 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.
2-án elnökségi ülést hívtunk össze a KÉK székházában, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk
az előző évről szóló beszámolót, és megerősítettük a 2015-re elfogadott programtervet.
Február 7-én, szervezetük meg első idei jelentősebb rendezvényünket, amelyen – a mostoha időjárási
viszonyok ellenére is – mintegy száz érdeklődő vett részt Vajdaság egész területéről. Az érdeklődés
elsősorban a Hitismereti Nap témájának tudható be, hiszen a II. Vatikáni Zsinat jubileumi évében a
KÉK felvállalta a négy nagy konstitúcióval kapcsolatos előadások megszervezését, ilyen Hitismereti
Napok keretében. Előadóink ft. Szakály József szabadkai plébános, a liturgia magisztere és ft. Kara
Nándor tornyosi plébános voltak. A jelenlevők három előadásban ismerkedhettek meg a konstitúció
előzményeivel, a hívek aktív részvételével a liturgiában, valamint a konstitúció jelenéről is szólt az
előadó, vagy ahogyan Szakály atya nevezte, a reform reformjával.
Február 20-22 között stratégiaalkotó hétvégére hívta meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) Kárpát-medencei testvérszervezeteit Budapestre. A tanácskozásra a Kárpát-medence négy
országából érkeztek a keresztény értelmiségi szervezetek képviselői. Vajdaságból a Keresztény
Értelmiségi Kör (KÉK) nevében Szabó Károly elnök és Miskolczi József elnökhelyettes, Erdélyből a
kolozsvári főesperesség, Felvidékről a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktató Központ (POK),
Kárpátaljáról a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség részéről érkeztek résztvevők, a
Partiumból pedig Merlás Tibor atya, korábbi szatmárnémeti plébános volt jelen.
28-án a Keresztény Értelmiségi Kör tanácsülést tartott a szabadkai Diákotthonban A tanácsülésnek
két fontos eleme volt: az előző év történéseiről szóló átfogó beszámoló, amelyet a helyi csoportok
megjelent képviselői írásba adtak le, illetve szóbeli jelentései tettek egésszé, valamint az idei évre
tervezett tevékenységek megvitatása.
Március:
Márciusban 9 előadó segítségével 10 településen tartottunk nyilvános tribünt.
7-én a Keresztény Értelmiségi Kör Nagyböjti Lelki Napot szervezett az óbecsei Szent Antal Plébánia
hittantermében. A megváltásunk ünnepére lélekben készülők számára ft. Pósa László tartott előadást,
és paptársaival együtt biztosított gyónási lehetőséget. Az elmélkedéseknek egy-egy szentírási idézet
volt a címe: 1. „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a
vőlegény, nem böjtölhetnek.” (Mk 2,19). 2. „Eljönnek azonban a napok, amikor elveszik tőlük a
vőlegényt, akkor majd böjtölnek, azon a napon.” (Mk 2,20). A lelkinapra Vajdaság 13 településéről
több mint száz érdeklődő érkezett.
Április:
Áprilisban 7 településen tartottunk nyilvános tribünt 6 előadó segítségével.
Április 10. és 12. között Szabó Károly, a KÉK elnökének vezetésével, négytagú küldöttség vett részt
a KÉSZ tavaszi küldöttgyűlésén, amelyet Pápán tartottak meg. A pápai küldöttgyűlésen a Keresztény

Akadémia záró-rendezvényén Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke Rendszerváltozás
címmel tartott előadást.
24. és 26. között a Keresztény Értelmiségi Kör háromnapos zarándokutat szervezett Mariazellbe a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a kassai Szent Gellért Pasztorációs és
Oktatóközpont tagjaival közösen. Ez a zarándoklat volt a februári budapesti stratégiaalkotó hétvége
első megvalósított programja.
Május:
Májusban 8 településen tartottunk nyilvános tribünt 8 előadó segítségével.
Május 9-én Nagykikindán a Szent József lelkigyakorlatos házban az isteni kinyilatkoztatásról dr.
Horváth Endre csonoplyai plébános, a Teológiai-Katekétikai Intézet titkára tartott előadást a KÉK
Hitismereti Napján. Témája a Dei verbum (dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról) a II.
Vatikáni Zsinat dokumentuma volt, a határozat, amelyet VI. Pál pápa 1965. november 18-án hirdetett
ki és a zsinat egyik legfontosabb dokumentuma. A latin Dei verbum jelentése: Isten Igéje. Az előadó
a témát, három részre osztva a következő címekkel mutatta be: 1. Egzegétikai és patrológia
alapvetés. A Dei verbum konstitúció előzményei; 2. Isten szerető párbeszéde népével; 3. A Dei
verbum fontosabb pontjai. A konstitúció hatása és utóélete.
Június:
Júniusban 6 településen szerveztünk előadást 5 előadó közreműködésével.
Június 6-án a Keresztény Értelmiségi Kör évi közgyűléssel egybekötött Barátkozási Napot szervezett
a Horgos melletti Domus Pacis közösségi házban, ahova a vajdasági KÉK tagok mellett a
magyarországi (budatétényi, illetve kunszentmártoni) Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
tagjai, és kolozsvári vendégek is érkeztek. A több mint százharminc megjelentett Szabó Károly, a
KÉK elnöke köszöntötte. A júniusi Barátkozási napon évi közgyűlésre is sor került.
Július:
16. és 19. között a kassai Szent Gellért Pasztorációs és Oktatási Központ képviselői msgr. Pásztor
Zoltán püspöki helynök vezetésével a Keresztény Értelmiségi Kör meghívására érkeztek Szabadkára.
Délután előadás adta meg a találkozás kezdetének gondolatébresztő tartalmát. A felvidéki magyarok
ma címmel, dr. Rozenfeld Gyula, a kassai Keresztény Értelmiségi Társaság elnöke, és msgr. Pásztor
Zoltán atya tartottak előadást a kisebbség tudatról, az anyaországgal fenntartott kapcsolatokról, a
közép-szlovákiai magyarokról, a megosztottságról, az asszimilációról. Szó esett a
munkanélküliségről, a munkát keresőkről, az elvándorlókról, a reményről, hogy visszatérnek, a
magyarok létszámának csökkenéséről. Szombat délelőtt kerekasztal-beszélgetésre került sor,
amelyen a KÉK vezetői mellett részt vettek a vallási civil szervezetek képviselői is. A KÉK és a
Kassai Pasztorációs Központ között 2014-ben aláírt együttműködési megállapodás szellemében a
további lehetőségeket tárgyalták meg, és keresték a közös utat más civil szervezetek bevonására.
Július 25-én a KÉK szervezésében Doroszlón megtartott nyilvános Hitismereti Nap mintegy száz
résztvevőjét köszöntötte Szabó Károly, a KÉK elnöke a Szent János lelkigyakorlatos házban, ahol az
egyház és a mai világ viszonyáról dr. Osztie Zoltán atyával elmélkedtek azok, akik részt vettek ezen
a programon. A Hitismereti Nap szentmisével kezdődött, amelyet ft. Verebélyi Árpád mutatott be.
Utána a doroszlói kegyhelyről tartott rövid ismertetőt.
Ebben a hónapban a KÉK és a KÉSZ bajai csoportjának szervezésében vajdasági körútja során
Bajmokra, az Akácfa emlékhelyre látogatott a Magyar Állatorvosi Egyesület, a budapesti Állatorvosi
Egyetem dékánja és képviselői és a KÉSZ bajai képviselői, hogy elhelyezzék a kegyelet virágait és
megismerkedjenek a történelmi tényekkel. Ugyancsak ebben a hónapban fogadtuk a KÉSZ békési
csoportjának képviselőit, amikor az 50 fős delegáció, délvidéki körútjuk során néhány órás látogatást
tettek Szabadkán is, ahol a KÉK fogadta és kalauzolta őket.
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Augusztus:
Augusztus 29-én Szent Ágostonnak, a Keresztény Értelmiségi Kör védőszentjének, az ókor
kimagasló egyháztanítójának ünnepét az idén Kúlán szerveztük meg. Mintegy száz – szabadkai,
magyarcsernyei, kisoroszi, nagykikindai, törökbecsei, óbecsei, verbászi, illetve kúlai – érdeklődő
jelent meg a Népkör előadótermében.
Szeptember:
Szeptemberben egy előadást szerveztünk a szabadkai helyi csoportban.
Szeptember 5-én Igazság, igazságosság, szabadság címmel tartotta meg a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) X. országos kongresszusát a budapesti Országház Felsőházi termében. A
meghívásnak a Keresztény Értelmiségi Kör 8 elnökségi tagja is eleget tett.
18. és 20. között a KÉK szervezésében mintegy tíz vajdasági településről, több mint ötven zarándok
vett részt a hétvégi háromnapos budapesti zarándoklaton, amelynek lelki vezetője Szakály József,
szabadkai plébános volt. A KÉK zarándokainak házigazdája a civil szervezet magyarországi
partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, illetve elnökük dr. Osztie Zoltán atya
volt.
Szeptember 26-án a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban dr. Harmath Károly OFM,
az Agapé Kiadó alapítója és igazgatója, a KÉK alelnöke tartott Dogmatikai konstitúció az Egyházról
címmel, három részből álló Hitismereti Napot. Szervezetünk jóvoltából a programon Vajdaság több
városából százan érkeztek érdeklődők, akiket Szabó Károly, a KÉK elnöke köszöntött. Az előadó az
egyházképről, annak misztériumáról, a laikusok szerepéről az egyházban, az életszentségről, és a
püspöki kollegialitásról szólt.
Október:
Októberben 4 településen tartottunk nyilvános előadást 4 előadó segítségével.
9-én elnökségi ülést tartottunk, ahol többek között megvitattuk és részleteiben elfogadtuk a 2016-as
évről szóló programtervet.
23. és 25. között szervezetünk küldöttsége részt vett a határon túli keresztény civil szervezetek kassai
tanácskozásán, melyet A keresztény értelmiség küldetése a kisebbségi társadalomban elnevezéssel
hívtak össze. A KÉK elnökhelyettese, Miskolczi József előadásában elmondta, hogy mennyire
fontosnak tartja, hogy a keresztény értékeket a szakmában érvényesítse, de legalább ekkora szükség
van a szakmai ismeretekre a kereszténységben. A konferencia több résztvevője is szólt a kisebbségi
lét és hit összetartozásáról, valamint a közösségi lét megerősítő erejéről.
November:
Novemberben 7 előadó segítségével 7 településen tartottunk nyilvános előadást.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Budapesten a Párbeszéd Házában tartotta meg őszi
küldöttgyűlését november 6. és 8. között. A gyűlésen a Keresztény Értelmiségi Kör elnökségének
tagjai Szabó Károly, Miskolczi József, dr. Harmath Károly OFM, Szilágyi Edit, Szabó-Hangya Teréz
és Regécz László vettek részt. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége minden évben odaítéli a Szent
Adalbert-díjat azoknak a közéleti személyiségeknek, akik a nemzet érdekében, keresztény
elkötelezettséggel, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díjjal a magyarságért és a kereszténységért
végzett tevékenységéért, szerteágazó lelkipásztori és közéleti, valamint a valláspublicisztika terén
végzett munkájáért, a KÉSZ elnöksége a 2015-ös évben Harmath Károly OFM atyát tüntette ki, a
KÉK felterjesztése alapján.
November 14-én az irgalmasság szent évének elővételezéseként szervezett Biblia Napot a
Keresztény Értelmiségi Kör Óbecsén. Erőszak és irgalom a Bibliában, címmel a Gyulafehérvárról
érkezett ft. dr. Oláh Zoltán, kanonok, szentírástudomány-professzor tartott előadást a több mint 130
résztvevőnek, akik Vajdaság tíz településéről utaztak a Tiszamenti városba.
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Valóban egy csónakban evezünk – állapították meg annak a kerekasztal beszélgetésnek a résztvevői,
akik az ezzel a címmel összehívott megbeszélésünkön vettek részt november 18-án Szabadkán. A
Keresztény Értelmiségi Kör a Vajdaságban működő vallási, egyházi civil szervezetek, egyesületek,
tömörülések képviselőit kérte fel egy kis beszélgetésre, együtt-gondolkodásra. A cél az volt, hogy
erősítsék a civil szerveződést, fejlesszék tevékenységüket, megtalálják a lehetséges együttműködés
formáit és tartalmát, majd ezzel eredményesebbé tegyék mindannyiuk munkáját. A mintegy 14-15
ilyen jellegű civil tömörülés közül kilenc képviselője jelent meg személyesen a szabadkai
összejövetelen, ketten pedig levelet küldtek.
24-én nagysikerű könyvbemutatót tartott a Keresztény Értelmiségi Kör Szabadkán. A szép számú
közönség a kecskeméti születésű, ma a római Pápai Magyar Intézet rektora, pápai káplán és
egyháztörténész msgr. dr. Tóth Tamás könyvével ismerkedett. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18.
századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784) című kötetet
ft. dr. Orcsik Károly és msgr. Stjepan Beretić püspöki helynök méltatta.
25-én Óbecsén a Than Emlékházban nagy érdeklődés mellett ismételte meg dr. Tóth Tamás: A
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek
idején (1733–1784) című könyvének bemutatóját a Keresztény Értelmiségi Kör. Szép számú
közönség hallgatta meg az értékeléseket, amelyeket ft. dr. Orcsik Károly, szilágyi plébános, és ft.
mgr. Szakály József, szabadkai plébános mondott el.
December:
Decemberben 5 településen szerveztünk előadást 5 előadó segítségével.
5-én Adventi lelki napot szerveztünk a Horgos melletti Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. A több
mint 110 résztvevőnek, akik vajdaság 15 településéről érkeztek mgr. Szakály József, a szabadkai
Jézus a munkás templom plébánosa, a KÉK alelnöke tartott elmélkedés-sorozatot Serkenj lelkem,
mély álmodból címmel. A karácsonyra való lelki felkészülést az adventi szentgyónás elvégzése is
segítette.

Szabadka, 2015.12.09.

________________________
Szabó Károly
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