A Keresztény Értelmiségi Kör működéséről szóló jelentés a 2021. évre
Január:
Az év első hónapjában az iroda a 2020-as projektumok elszámolását végezte, valamint új
pályázati lehetőségek után nézett.
Január közepén Szabadkán a Mária Rádió székházában találkoztak az Agapé Könyvkiadó, a
Mária Rádió, a Keresztény Értelmiségi Kör és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői, ahol közösen
kezdeményezték a néhai nagybecskereki megyéspüspök emlékének megőrzésére a Huzsvár László
Baráti Kör létrejöttét.
24-én, az Isten Igéjének vasárnapján a KÉK három tagja a szabadkai megyéspüspökkel,
msgr. Večerin Slavkoval részt vett ft. dr. Benyik György online programjában az Olvassunk Bibliát
a pápával, címmel. Az egy órás találkozó azok számára lett meghirdetve akik a kézzel írott Biblia
és a hangos Biblia programokban részt vettek. A háromszáznegyven csoport közül tíz helyszínt
választottak ki, és ide lett választva Szabadka is.
27-én elnökségi ülést tartottunk Szabadkán a Munkás Jézus plébánia Hunyadi termében,
ahol többek között megvitattuk és elfogadtuk az előző évről szóló beszámolót, és megerősítettük a
2021-es programtervet.
Február:
Február 20-án Újvidéken, a székvárosi Mária Neve plébániatemplomban megemlékezést
szerveztünk abból az alkalomból, hogy a néhai főpásztor Huzsvár László püspök úr, február 21-én
ünnepelte volna 90. születésnapját. Az emlékmisét Erhard Róbert esperes és Harmath Károly
ferences rendi atya közösen mutatták be. A KÉK szervezésében Bácskából és Bánátból több mint
százan vettünk részt a szentmisén, amelyen jelen volt Hajnal Jenő az MNT elnöke és Sutus Áron az
VMMSZ elnöke is.
Március:
Március 6-án a covid vírusra való tekintettel csak korlátozott létszámmal (40 fő
részvételével), de megtartottuk a KÉK hagyományos nagyböjti lelki napját. Dr. Harmath Károly
ferences atya tartott két elmélkedést A megtérés – elavult szócséplés, vagy esély címmel. Mindkét
előadás visszahallgatható a KÉK honlapján: https://www.kek.org.rs/hir-esemeny/nagybojti-lelkinap-0
Április:
A korona vírus járvány miatt, illetve a gyülekezési tilalom betartása érdekében minden
programunk elmaradt.
Május:
Május 19-én „Amikor pedig eljött a pünkösd napja,...” (ApCsel,2,1) címmel szervezte meg
összejövetelét a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai csoportja. Az előadásban, melynek a
Munkás Jézus templom adott otthont ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, a doroszlói Máriakegyhely igazgatója, ahogyan a címéből következtetni lehet, a húsvét utáni ötvenedik napról, vagyis
a Szentlélek eljöveteléről, az egyház születésnapjáról beszélt. Az emlékezetes tribün Szakály
József atya emelkedett orgonajátékával kezdődött és zárult.
29-én Kúlán Hitismereti Napot szervezett a KÉK. Rendezvényünk tulajdonképpen az idén
szeptemberben Budapesten megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való
felkészülés jegyében tellett az Eucharisztia az utolsó vacsora termétől napjainkig - Két középkori
eucharisztikus vita az Oltáriszentség jelenlegi tisztelete felé vezető úton - címmel. Az előadó pedig
Msgr. DDr. Rokay Zoltán a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
kiérdemesült tanszékvezető emeritus professzora volt. Az előadásokat követően a Vajdaság több
településéről érkezett szép számú résztvevő több kérdést is intézett az előadóhoz. Rokay Zoltán atya
fáradhatatlanul válaszolt a szerteágazó kérdésekre. A közös ebéd után házigazdánk ft. Juhász
György esperes-plébános, a 250 éves kulai Szent György templomba invitálta a Hitismereti Nap
résztvevőit. A templom történetének ismertetését követően a vendégek megcsodálhatták a jubileum
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alkalmából szépen felújított épületet, a nap zárásaként pedig szentmisén vettek részt a KÉK tagok
és szimpatizánsok.
Június:
4-én Trianon 101 évfordulójára emlékeztünk Zentán. Ebből az alkalomból megismételtük a
Domus Pacisban tavaly novemberben megtartott Hitismereti Napunk előadásait Trianon hatása a
magyar egyházra – különös tekintettel a délvidéki egyházmegyéinkre címmel. Előadóink ft. mgr.
Szakály József szabadkai plébános és dr. Orcsik Károly adorjáni plébános, egyháztörténész voltak.
Az előadásra megtelt a zentai Jézus Szíve templom, így számításaink szerint több mint százan
vettek részt az eseményen.
19-én műhelymunkával gazdagított tanácsülést tartott a KÉK a Domus Pacis Ferences
Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban, melyen szinte minden helyi szervezet képviselője, összesen
34 küldött vett részt, miután Bácskából és Bánátból is megjelentek a csoportokat vezető aktivisták.
Az ülés előtt Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke tartott előadást
melyben a mindennapi munkáján és tapasztalatain alapuló gyakorlati példákat és tanácsokat
mondott el, amelyek a tanulást és a tanítást segíthetik a KÉK csoportok tagjai számára. A
Tanácsülésen sok szó esett a jövőbeli tervekről is, így javaslatok születtek a rendezvények
helyszíneit illetően valamint a 2021-es programtervekről is. Az eredményes összejövetel hangulatos
beszélgetéssel elköltött közös ebéddel zárult.
26-án Barátkozási Napot szervezett a Keresztény Értelmiségi Kör a Horgos melletti
Domus Pacisban. A rendezvényen amely „…aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a
legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál…” (Lk 22,26) mottóval megrendezett nap
volt, amellyel Huzsvár László néhai nagybecskereki megyéspüspök emléke előtt hajtott fejet a
mintegy 110 Vajdaság 16 településéről érkezett résztvevő. Vass Zoltán történész Aranyat termett
a horgosi homok, és Gonczlik Ákos teológushallgató A délvidéki szórvány hívő nép székes
püspöke címmel tartottak színvonalas előadást, felidézve a néhai püspök áldásos munkáját.
Jelenlétével megtisztelt bennünket Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. A szentmisét
Dr. Harmath Károly ferences szerzetes atya mutatott be a szabad ég alatt. Ezen a napon a KÉK
szervezésében meghirdetett és nagy érdeklődést kiváltó fotópályázat is lezárult. Az
eredményhirdetés és a jutalmak átadása kellemes meglepetésként hatott az egybegyűltekre. Ehhez
mindenképpen hozzájárult a találkozás öröme és a Domus Pacis nyugalma. A nap a KÉK
Közgyűlésével, az eddig megvalósított programok felidézésével, és a folyó év terveinek
megvitatásával végződött.
29-én Msgr. Bogdán József vajdasági magyar katolikus pap volt a vendége annak az
irodalmi estnek, amelyet az Óbecsei Népkönyvtár és a Keresztény Értelmiségi Kör óbecsei helyi
csoportja szervezett Új sor, új bekezdés címmel. Szilágyi Edit, szervezetünk elnökhelyettese
beszélgetett ft. Bogdán József atyával, papköltővel, az életről, sorsról, hivatásról, reményről,
irodalomról. A félelmet, járványt, zsibbadtságot, távolságtartást ránk zúdító, nyomasztó csend után,
amikor a veszély távolodni látszik, és a remény, hogy életünk igen rossz fejezete a lezárulás felé
billen, jó volt a könyvtár hűvösében újra látni Bogdán József atya szemeiben is a közönséggel való
találkozás örömének fényét.
Július:
Szabadságok ideje.
Augusztus:
Augusztus 1-én a Keresztény Értelmiségi Kör közreműködésével Felsőhegy határában
felújításra került a Rudics Farkas féle útmenti kereszt, amely megáldásának szertartását Msgr. Nagy
József, a zentai Kis Szent Teréz emléktemplom plébánosa vezetett. Történelmi visszatekintést
tartott Rácz Szabó István, zentai helytörténész. Ennek a keresztnek a corpusa a KÁMME
Alapítvány támogatásával készülhetett el.
Augusztus 28-án a Keresztény Értelmiségi Kör Szent Ágoston napot szervezett.
Védőszentünk ünnepét immár hagyományosan, minden évben másik településen ünnepeljük. Az
idén a Szent József és a család éve jegyében Tóthfalu volt a rendezvény helyszíne, a Munkás Szent
2

József plébánián és lelkigyakorlatos házban. Az előadó Ft. Világos Miklós, moholi plébános volt.
Mintegy 100 személy volt jelen az ünnepen. Vajdaság 17 településéről érkeztek KÉK tagok és más
érdeklődők. A délelőtt folyamán két előadás hangzott el. Az első témája a Szent József – az
egyszerű, a hétköznapi, de Istennel mégis igaz ember..., míg a második előadás témája Család –
az alap, mely nélkül megrogy az egész épület… A program hálaadó szentmisével, majd
közösebéddel zárult. Ez utóbbin lehetőség nyílt a résztvevőknek a hallottak megvitatására,
barátkozásra, közös beszélgetésre.
Szeptember
4-én a KÉK közreműködésével felújításra került egy újabb kereszt, ezúttal a Gunaras
melletti Brazilia településén. A kis falucskában ahol még templom sem épült, ez a kereszt jelenti a
lakosságnak az egyetlen helyett, ahol megállhatnak imádkozni. A település lakosai felújították a
kereszt fa szerkezetét, míg a corpust a KÁMME Alapítvány támogatásával dr. Korhecz Papp
Zsuzsanna festő-restaurátor készítette.
Szeptember 10-e és 12-e között a KÉK részt vett az év legmeghatározóbb eseményén,
Budapesten, az Eucharisztikus Kongresszus záró rendezvényein, az utolsó három napon.
Szervezésünkben 39 személy utazott a magyar fővárosba, ahol pénteken dr. Osztie Zoltán atya, a
Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia plébánosának vendégei voltunk, és
megismerkedtünk a közelmúltban felújított templomával. Szombaton megtekintettük a KÁMME
Alapítvány által támogatott Kárpát-medencei művészek tárlatát a Szent István Bazilika
altemplomában, majd részt vettünk a Margit szigeti családi napon és a délutáni Kossuth téri
szentmisén és körmeneten. Vasárnap pedig ott voltunk a Szent atya által vezetett záró szentmisén.
Október
Október 8-án és 9-én a Magyarok Nagyasszonyának ünneplésére kétnapos zarándoklatra
indult a KÉK 30 fős csoportja. Lelki vezetőnk ft. Szemerédi Pál atya volt. Pénteken
testvérszervezetünk a KÉSZ jászberényi csoportjánál voltunk látogatóban, ahol sok szeretettel
fogadtak bennünket. A helyi szervezet vezetője, Deme Katalin köszöntése után, Szántó József
apátplébános is szólt hozzánk. Múzeumlátogatás, városnézés, majd szentmise következett. Másnap
tovább folytattuk utunkat Mátraverebély-Szentkútra, ahol részt vettünk a KÉSZ összmagyar
zarándoklatán a hazáért. A mintegy hatszáz anyaországi és határon túli zarándok a szép őszi időben
részt vett a kegyhely szabadtéri oltáránál bemutatott szentmisén, ahol Orosz Lóránt OFM
kegyhelyigazgató tartott szentbeszédet. Mindannyian a teljes búcsú kegyelmeivel eltelve térhettünk
haza.
A KÉK 16-án Hitismereti Napot tartott Nagykikindán a református templomban. Az
Eucharisztikus Kongresszus méltó befejezésének céljából, ezúttal az Oltáriszentség
megünnepléséről hallhattunk református és katolikus nézőpontból, Ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre címmel. Előadóink Nt. Beszédes Mária református lelkipásztor és Ft. Szakály
József prépost plébános voltak. A rendezvényen mintegy 90 érdeklődő volt jelen Vajdaság tizenhét
településéről. A tartalmas előadások után a program közös ebéddel zárult.
November
November 5. és 7. között a Keresztény Értelmiségi Kör küldöttsége Szabó Károly elnök
vezetésével részt vett partnerszervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szokásos őszi
küldöttgyűlésén. A KÉSZ magyarországi helyi csoportjainak küldötteit és a határon túlról,
Kárpátaljáról és Vajdaságból érkezett vendégeket a jánoshalmi helyi csoport fogadta Csizovszki
László helyi elnökkel az élen. A küldöttgyűlés után következett az esti ünnepség és a díjkiosztás. A
KÉSZ posztumusz ítélte oda, szeptemberben elhunyt társelnökének dr. Galgóczi Gábornak a
Csanád-Béla-díjat, amelyet özvegye Galgóczy Ágnes vett át. A szervezet Szent Adalbert-díját Földi
Kovács Andrea televíziós újságíró kapta.
Hosszas egyeztetés után november 18-án Szabadkán találkozott a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének jánoshalmi csoportja a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai és környékbeli helyi
csoportjainak tagjaival és vezetőivel. A találkozó egy városi sétával és Szabadka nevezetességeinek
ismertetésével kezdődött, amelyben Kanyó Ervin idegenvezető tanár úr volt segítségünkre. A több
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mint két órás bemutatóból nem maradt ki városunk két jellegzetessége sem, a szabadkai Városháza
és a felújított Zsinagóga megtekintése. A kimerítő és tartalmas séta után jól esett megpihenni a
Horgos melletti Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos házban, ahol meleg ebéddel várták
vendégeinket. Ebéd után egy kávé mellett folytatódott a találkozó. Itt a rövid bemutatkozást
követően a helyi csoportok képviselői megbeszéléseket folytattak anyaországi vendégeinkkel.
Megvitatták a további együttműködés lehetőségeit, a közös programok szervezését, a közös
pályázati témákat, valamint az előadók cseréjét. A beszélgetés végén meghívást kaptunk, hogy
2022-ben mi is tegyünk csoportos látogatást Jánoshalmára.
November 22-én, hétfőn a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Keresztény
Értelmiségi Kör előadást szervezett a Zentai Alkotóházban. Előadónk: mgr. Szakály
József topolyai prépost plébános volt, aki előadásának Mária hitestársa, Szent József a férj címet
adta. Ez a program méltó befejezése a szentatya által meghirdetett A családok és Szent József
évnek, amely december 8-án zárult. Az előadás előtt Hugyik Richárd a Thurzó Lajos MűvelődésiKözpont igazgatója és Szabó Károly a KÉK elnöke rövid megbeszélést tartott. Megegyezés
született arról, hogy a jövőben az intézmény és a civil szervezet hosszú távú céljai között szerepel a
további szoros együttműködés, amelynek során ismeretterjesztő előadások és különböző tribünök,
kerekasztal megbeszélések megtartására kerül majd sor. A rendezvénysorozat első állomása volt a
Zentai Alkotóházban megszervezett előadás.
November 28-án az új Egyházi év küszöbén és Advent első vasárnapján az óbecsei
Alsóvárosi templomban a Szent Antal kórus és a Keresztény Értelmiségi Kör óbecsei szervezete
koncertet mutatott be Mondj igent! –címmel. A koncerttel Szent József példájának követésére, és
ezen belül a család vitathatatlanul fontos szerepére igyekezték felhívni a szép számban megjelent
érdeklődők figyelmét.
December
A hagyományos adventi lelki napunk a pandémia miatt elmaradt, de egyes helyi
csoportjaink megszervezték a programokat az ünnepre való felkészülés jegyében.
December 15-én a Keresztény Értelmiségi Kör irodájába is megérkezett a Betlehemi
Békeláng, a szabadkai 52. Kosztolányi Dezső cserkészcsapat cserkészei juttatták el hozzánk a
lángot. Meghitt hangulatot teremtve ismertették a történetét, majd közös ima után meggyújtották a
jelenlevők mécseseit. Nagy öröm számunkra, hogy az idén is eljutott szervezetünkbe a Betlehemi
Békeláng.
December 16-án Közeleg az üdvözítő címmel tartott Ft. dr. Orcsik Károly előadást
Adorjánon. Tartalmas programon vettek részt az adorjáni KÉK tagok és a helybeli hívek. Néhányan
jelen voltak a KÉK oromhegyesi helyi csoportjából is vendégként. Az előadás meghitt hangulatot
teremtett az ünnepekre való felkészüléshez.

A Keresztény Értelmiségi Kör elnöksége,
Szabadka, 2022. február 10.
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