A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2020. évre

Január:
Az év első hónapjában az iroda a 2019-es projektumok elszámolását végezte,
valamint új pályázati lehetőségek után nézett.
18-án a Keresztény Értelmiségi Kör zarándoklatot szervezett Óbecsére az
Árpád-házi Szent Margit plébánia búcsújára. Szervezésünkben Szabadkáról,
Zentagunarasról, Topolyáról és Kishegyesről egy busznyi résztvevő utazott
Óbecsére. A bácskai egyházmegyében ez az egyetlen templom, amely Szent
Margit tiszteletére lett felszentelve. A szentmisét az újmisés ft. Horváth Ákos
celebrálta. A program a hívek megvendégelésével zárult.
Február:
12-én elnökségi ülést tartottunk Szabadkán a Jézus a munkás plébánia Hunyadi
termében, ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk az előző évről szóló
beszámolót, és megerősítettük a 2020-as programtervet.
15-én, szombaton hitismereti napot tartottuk Szabadkán a Diákotthon
nagytermében. A 20 településről érkezett 130 érdeklődő között új arcokat is
lehetett látni, olyanokat, akik talán először vettek részt a találkozásinkon. „Minden
forrásom belőled fakad” címmel hallgattunk három előadást az Oltáriszentségről,
ezzel is készülve a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra. Előadóink ft. mgr.
Szakály József, ft. Világos Miklós és ft. mgr. Balcsák Szilárd plébánosok voltak. A
közösen elfogyasztott ebéd és az előadások után átmentünk a Székesegyházba,
ahol csendes Szentségimádással zártuk a napot.
Március:
Március elején hazánkban is megjelent a koronavírus, és innentől kezdve már
egyre nehezebben tudtuk folytatni a tervezett munkánkat. Két programot azonban
még sikerült megtartanunk.
4-én Zentán sokan voltak a Keresztény Értelmiségi Kör Sacrum Triduum című
tribünjén, amit ft. mr. Szakály József atya tartott. Nagyjából 80 személy figyelte
érdeklődve a fényképekkel, videókkal, s zenével tarkított beszámolót a zentai
Jézus Szentséges Szíve római katolikus templomban. Az atya Zentán a szent

háromnap liturgiáját már tavaly elkezdte bemutatni. Így az idei találkozón a
nagypéntek és a nagyszombat liturgiájáról beszélt.
6-án Szabadkán tartott előadást dr. Csókay András, budapesti, de világszerte
gyógyító, nemzetközi hírű idegsebész, agykutató. A Keresztény Értelmiségi Kör
(KÉK) és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) keretében működő
Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMMÉ) közös
szervezésében. A Hétköznapi missziónk Jézussal - Magyarság a hivatásunk című
előadásra több százan voltak kíváncsiak egész Vajdaságból. A KÉK
szervezésében autóbuszokkal érkeztek a civil szervezet tagjai valamint
szimpatizánsai Bánátból és Bácskából. A KÉSZ-t pedig Csizovszki László a
magyarországi civil szervezet elnökségi tagjának vezetésével kisebb delegáció
képviselte Jánoshalmáról. A Népkör Magyar Művelődési Központ Kosztolányi
terme zsúfolásig megtelt.
Húsvét előtt még 6 településre, Magyarkanizsára, Töröktopolyára, Szabadkára,
Szilágyira, Adorjánra és Bezdánba is terveztünk előadásokat, de ezeket már nem
tudtuk megtartani a járvány miatt. A nagyböjti lelki napunk a Domus Pacisban,
akinek az előadója dr. Harmath Károly OFM atya lett volna, szintén elmaradt.
Április és Május:
A korona vírus járvány miatt, illetve a gyülekezési tilalom betartása érdekében
minden programunk elmaradt.
Június:
7-én Völgyparton szentmisével és keresztszenteléssel ért véget a tavaly nyáron
megkezdett Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány
projektje amelybe a KÉK koordinálásával Vajdaságot is bekapcsolták. Így újult
meg Csantavéren, Völgyparton és Egyházaskéren egy-egy bádogkereszt. A
KÁMME Alapítványa azokkal a célokkal indította el ezt a programot, hogy az
egész Kárpát-medencét felölelve művészileg, vagy más szempontból értékes
kereszteket mentsenek meg az enyészettől. Az Alapítvány a partnerszervezetekre
bízta a felújításra szoruló keresztek kiválasztását, majd ajánlásukat a KÁMME
kuratóriumának küldték meg. A KÉK két szakembert vont be a program
megvalósításába, mgr. Dévavári Beszédes Valéria, néprajzkutatót és Korhecz
Papp Zsuzsanna, restaurátort. A két szakember segítségével került kiválasztásra
és feljavításra a három kereszt. Reményeink szerint a program 2021-ben
folytatódik és újabb keresztek kerülnek felújításra.

20-án Tanácsülést tartott a KÉK a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és
Közösségi Házban, melyen szinte minden helyi szervezet képviselője, összesen
39 küldött vett részt, miután Bácskából és Bánátból is megjelentek a csoportokat
vezető aktivisták. A Tanácsülésen sok szó esett a jövőbeli tervekről is, így
javaslatok születtek a rendezvények helyszíneit illetően és a 2021-es
programtervekről is. Az eredményes összejövetel hangulatos beszélgetéssel
elköltött közös ebéddel zárult.
26-án és 27-én a KÁMME Alapítvány jóvoltából a KÉK hagyományos Barátkozási
napjának vendége volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus
érsek-metropolita. Az érsek úr 26-án érkezett Szabadkára a püspökségre. Fülöp
érseket a rezidenciájában fogadta dr. msgr. Pénzes János megyéspüspökünk is,
majd meglátogatta a Székesegyházunkat, ahol a helyi plébános msgr. Beretić
Stjepan kalauzolta.
Másnap, 27-én, még a Barátkozási Nap kezdete előtt Kocsis Fülöp érsek és
munkatársai ft. Palatinus István, a Szent György templom plébánosának
kíséretében kilátogatott a Zentai úti temetőben lévő Vergődő madárhoz. Az
emlékmű annak a Szabadkáról és környékéről elhurcolt több mint ezer embernek
állít emléket, akit 1944 őszén a temetőben végeztek ki a szerb partizánok. Az
érsek úr megkoszorúzta az emlékművet. A KÁMME nevében Keresztes Dénes
helyezte el az emlékezés virágait.
A Domus Pacisban a KÉK Barátkozási napján mintegy 90 ember, Vajdaság több
településéről, várta a vendégeket. Az érsek úr először ismertető előadást tartott a
magyarországi görögkatolikus egyházról. Ezután következett a Barátkozási Nap
fő eseménye: Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, Az Egyház az otthonunk című
előadása. A vendégekkel együtt elfogyasztott ebédet követően a KÉK jelenlévő
tagjai megtartották a szervezet évi közgyűlését. Ennek keretében elfogadták a
múlt évi tevékenységről, illetve költségvetésről szóló jelentést és az idei
programtervezetet is áttekintették.
Július:
30-án a kúlai helyi csoportunk könyvbemutatót szervezett. Paraczky László és
Németh Dezső Út menti körösztök Szenttamáson című kiadványát mutatták be a
szerzők a kúlai Szent György templomban. A könyv összeállításával eleink vallási
és kulturális örökségének megőrzése volt a cél.
30-tól átvittük aktivitásunk egy részét a virtuális térbe. Tekintettel arra, hogy a
KÉK immár 18 éve jelen van munkásságával a délvidéki és a Kárpát-medencei
magyarság körében, felhívást tettünk közzé, hogy egy fotópályázat keretében

küldjék be a megörökített emlékeiket rendezvényeinkről és zarándokutjainkról az
irodának. Fotópályázatunknak, melyet szeptember 30-ig tartottunk nyitva, a
Keresztény Értelmiségi Kör története képekben címet adtuk. A pályázóktól két
kategóriában 3+3 fotót várunk. Az elsőben a KÉK rendezvényeiről, a második
kategóriában a KÉK zarándokútjairól várjuk a fényképeket elektronikus vagy
postai úton.
Augusztus:
Augusztusban kellett volna megtartanunk a KÉK védőszentjének Szent
Ágostonnak a napját. A programra Adorjánon került volna sor, de a vírusjárvány
miatt ezt le kellett mondanunk.
Szeptember
Szeptemberben Szilágyin Dezső Péter ferences atya, Szabadkán pedig Balcsák
Szilárd atya tartott előadást a KÉK helyi tagságának.
8-án a Keresztény Értelmiségi Kör tagjai részt vettek Kisboldogasszony ünnepe
alkalmából a Doroszló-Szentkúton megtartott búcsún. Tekintettel a járványügyi
helyzetre nem volt lehetőség szervezett zarándoklatra, így arra buzdítottuk
tagságunkat, hogy saját szervezésben vegyenek részt a Mária kegyhelyen
rendezett ünnepségsorozaton.
26-án Nemzetünk nagyjai címmel Ismeretterjesztő napot tartottunk Törökbecsén.
Az őszi találkozó két vendégelőadója két tudós ember volt. Ez első Muhi Béla,
tanár, történész, a Genius tehetséggondozó mozgalom elnöke, aki a Honfoglaló
elődeink-ről tartott előadást. A második előadással Korenchy László, törökbecsei
helytörténész, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke tisztelte meg a
több mint száz érdeklődőt, akik Vajdaság 16 településéről érkeztek a programra.
Előadásának a Magyar találmányok az évszázadok során címet adta. Az ebéd és a
hálaadó szentmise után, amit msgr Mellár József püspöki helynök mutatott be, a
programunk végén közösen elzarándokoltunk a bánság egyik legkultikusabb
magyar emlékhelyéhez, az aracsi pusztatemplomhoz. A már csak romjaiban
létező templomot, melyet már a 13 században megemlítenek az okiratok, egykor
Szent Miklós püspök tiszteletére emelték. A templom érdekes, ugyanakkor
szomorú történetét a helyszínen Korenchy László tanár úr mondta el.
Szeptember 29-én Szabadkán tartották meg a KÉK elnökségének ülését. A
megjelentek elemezték a folyó év addigi tevékenységének megvalósítását és a
még megtartásra váró rendezvények realizálásának lehetőségeit, különös

tekintettel a járványhelyzetre. Az elnökség megvitatta a 2021-es év
tevékenységeinek tervét.
Október
Októberben 5 előadást szerveztünk a KÉK helyi csoportjaiban. Oromon és Kúlán
Horváth Endre atya, Kishegyesen és Magyarkanizsán Szakály József atya, még
Szabadkán Kanyó Ervin tanár tartottak előadást.
Sajnos az Esztergomba tervezett országos zarándoklatunk a hazáért, valamint a
Hitismereti napunk amelyen az Egyház szentségeit szerettük volna feldolgozni
Harmath Károly ferences atya segítségével, a vírusjárvány miatt elmaradt.
November
Novemberben Kúlán Balcsák Szilárd atya tartott előadást a KÉK helyi
csoportjában.
21-én, Trianon hatása a magyar egyházra – különös tekintettel a délvidéki
egyházmegyéinkre címmel Hitismereti napot tartottunk a Domus Pacis
lelkigyakorlatos házban. Előadóink ft. mgr. Szakály József szabadkai plébános és
dr. Orcsik Károly adorjáni plébános, egyháztörténész voltak. A járványügyi
rendelkezések értelmében a programon max. 40 személy vehetett részt, és ezért
ezeket az előadásokat szerettük volna egy hét múlva megismételni egy újabb
csoportnak, de a gyülekezési rendelkezések szigorítása miatt a november 28-ra
tervezett előadások sajnos elmaradtak.
December
Decemberben tartjuk, minden évben az adventi lelki napunkat melyen készülünk a
Karácsonyra. Ebben az évben ezt a programot sem tudtuk megtartani, de hogy a
KÉK tagsága és szimpatizánsai ne maradjanak adventi elmélkedés nélkül, kamera
elé kértük dr. Horváth Endre atyát, és felkértük, hogy mondja el gondolatait.
Előadásának a címe: Várakozás a Béke Fejedelmére. Ezt az elmélkedést feltettük
a You Tube csatornánkra, ahol az érdeklődők megtekinthetik.
22-én idén először a szabadkai 52. Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat cserkészei
elhozták a Keresztény Értelmiségi Körbe a Betlehemi Békelángot. Megtiszteltető
volt számunkra, hogy mi is azok a szervezetek közé tartozunk, akikhez eljutatták a
Békelángot, és reméljük, hogy jövőben ez a hagyomány folytatódik.
Szabadka, 2021 január 27.
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