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     KÉSZ hírlevél 
 

XIV. évfolyam, 2014 május 

 

 

 

        

  
 

Eseményeink április végéig 
 
A 2014. január 20-án megtartott közgyűlésen 

az 2013. év összegzése és a 2014. év tervének 
tárgyalása, jóváhagyása volt napirenden.  

 
 
Január 23-án egyházmegyei szentség-

imádáson vettünk részt a Szentkúti templomban.  
 
 
Február 10-én gróf Apponyi Albertre, 

Jászberény város aranydiplomás országgyűlési 
képviselőjére szentmisén emlékeztünk halálának 
évfordulója alkalmából. 

 

 
 

 

 
 
 
Február 17-én civil csoportok fóruma. 

Szükségesnek tartottuk a keresztény civil 
szervezetek Jászberény kulturális életében 
betöltött szerepének a megfogalmazását. Nagy 
András városkapcsolati tanácsnok röviden és 
frappáns módon összegezte a beszélgetést: szép 
jó esten vettünk részt… 

 

 
 
 

 
Február 25-én 

Farkas Mátyás 
(1931-2000) apát 
úrra, KÉSZ csopor-
tunk alapítójára 
szentmisén emlé-
keztünk.  
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Március 3-án fájdalommal kísértük utolsó 
útjára Tóth Ilona Mária Aquinata (1943-2014) 
szegénygondozó szerzetesnővért, kinek 
szolgálatát Szent Rozália-díjjal ismerte el KÉSZ-
csoportunk. 

 

 
 

 
Március 17-én előadás hangzott el a katolikus 

tábori lelkészi szolgálatról. Meghívott vendégünk 
Kálinger Roland százados, tábori lelkész volt.  

 

 
 
 
 
Április 10. és 12. között Hugyecz János, az 

Egri Szeminárium prefektusa nagyböjti lelki-
gyakorlatot tartott a három plébániatemplomban.  
 

 
 
Április 11-e és 13-a között tartották a KÉSZ 

küldöttgyűlését, amelynek házigazdája a KÉSZ 
százhalombattai csoportja volt.  

Közösségünket Besenyi Vendel tagtársunk  
 

 
 

képviselte. Az ő beszámolójából idézek:  
Az első előadást Tóth Ernő, a KÉSZ helyi 

elnöke tartotta „És lőn világosság” - Energia a 
 XXI. században címmel, Magyarország energia 
helyzetéről. Az energiastratégia tézisei: 

• Energiatakarékosság 
• Megújuló és alacsony széndioxid 

kibocsátású energia 
• Erőmű korszerűsítés 
• A közösségi és háztartási fűtés 

korszerűsítése 
• A közlekedés és az energia 

hatékonyságának növelése 
• Zöldipar – megújuló mezőgazdaság 

 

 
 
 A szombati napot szentmisével kezdtük a 
közeli Szent István-templomban.  
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A küldöttgyűlésen kb. hetvenen vettünk részt mint 
szavazásra jogosultak. 
 A szerbiai KÉK is képviseltette magát. 
Megrázó kiállítási anyagot hoztak magukkal az 
1944-45. évi délvidéki mészárlásokkal 
kapcsolatban. Kiállítási lehetőség nyílik az újvidéki 
vérengzésről…, Útiköltség térítés, némi adomány 
fejében elszállítják a kívánt helyre, és könnyedén, 
gyorsan felállítják a praktikus roll up állványokat.  
Szombaton 9 órakor kezdődött a küldöttgyűlés 
érdemi része, melynek napirendi pontjai: 
- Elnöki beszámoló – dr. Osztie Zoltán elnök 
- Beszámoló az előző küldöttgyűlés 
határozatainak végrehajtásáról  –  Csorba Gábor  
- Az ellenőrző bizottság beszámolója és annak 
elfogadása  –  Dr. Tercsi Mátyás 
- A 2013. évi pénzügyi beszámoló és 
közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása  
–  Tímár Eszter 
- A 2014. évi költségvetés-tervezet ismertetése és 
elfogadása  –  Tímár Eszter 
- Országos programok 
- Egyéb 
 Dr. Osztie Zoltán: „Az idei esztendőben 25 
éves a KÉSZ. Büszkeséggel tölt el bennünket. 
Főképpen az, hogy egy valóban büszkeségre okot 
adó, vállalható múlt áll mögöttünk. Kevés olyan 
társadalmi szervezet, egyesület van, mely képes 
volt bővülve, fejlődve, intenzíven átélve ezt a 
negyedszázadot, egységesnek maradni.  
 

 
 
 

Mottója ennek az alkalomnak: „Az emberhez 
méltó megoldás” … Az evangélium jó híre az, 
hogy Isten megmutatta az ő szeretetét irántunk. 
Emberhez méltó megoldás tehát, amit a KÉSZ 
képvisel egészen addig, amíg a gondviselő Isten 
kezében alkalmas eszköznek bizonyul.  
 Mi az elmúlt időszaknak az eseménye, 
jelentősége, jegye, gyümölcse: Először a KÉSZ 
nagy országos szervezet. Országos fedettséget 
ért el a KÉSZ mára, és jelen van az elcsatolt 
területeken is. Sikerült megőrizni az egységet, egy 
szeretetteljes, baráti közösség a miénk, melyet a 
20. évfordulón már, mint legfőbb értéket 
fogalmaztunk meg. Félszavakból is megértjük 
egymást, mert ugyanaz az értékrendünk, ugyanaz 
a hitünk Jézus Krisztusban. Fontos, hogy a KÉSZ 
közismertté vált az elmúlt 25 évben, méghozzá 

úgy, hogy a keresztény névnek becsületet 
szerzett. Így betöltötte eredeti evangelizációs 
célját. Hiszen a leglényegesebb küldetésünk az, 
hogy a keresztény névnek becsületet szerezzünk. 
Szervezetünk részt vesz a társadalmi 
folyamatokban, az élete dinamikus, egyre inkább 
képes a hétköznapokban megjelenni. Végül, de 
nem utolsó sorban a KÉSZ szolgáltat, és szolgálja 
a nemzet egységét és a keresztény alapú 
társadalmi erők érvényesülését. …”     
 

 
 

A külkapcsolatokról: Üdvözölte a délvidéki 
Keresztény Értelmiségiek Köre (KÉK) 
küldöttségét. „Ez a barátság a mi lelkünket építi, 
és nagy szükségünk van arra, hogy a magyar 
nemzet egységét veletek való közösségben tudjuk 
megélni.” … „A Felvidéken Kassára illetve 
Pozsonyra tekintünk reményekkel egy újabb 
kapcsolat alakulását illetően. …”  
 A médiaképzés a kezdeti kudarc után továbbra 
is lehetséges feladat. 
 A szakmai munka erősítése a cél, kérjünk fel 
környezetünkben élő szakembereket, hogy egy-
egy közérdeklődésre számot tartó témában 
szülessenek dolgozatok. Nyilván nagy 
tisztességet és megbecsülést tudnánk szerezni 
akkor, ha ezek a munkák ott lennének a 
honlapunkon vagy a facebookon. 
 A KÉSZ megjelenése intenzívebbé vált az 
utóbbi időben. Az első ilyen akció volt Szent 
Miklós püspök megjelenése Pesten a 
belvárosban, majd virágvasárnapján szamárháton 
jelent meg Jézus a 12 apostollal a városközpont 
több pontján.  
Jövőképünkről öt fontos pontot emelt ki:  

• Kapcsolatok (Járuljunk hozzá a nemzet 
szuverenitásának szolgálatához!) 

• Szakmai munka 
• Központi témák kijelölése közösen 
• Markáns megjelenés (állásfoglalásaink 

kihirdetése) 
• A JEL újság megújulása 

 Ezek után Csorba Gábor társelnök beszámolt 
az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok 
végrehajtásáról, szólt arról, két KÉSZ-tag kapott 
országos kitüntetést. Gratulált hozzá.  
 A tagdíjfizetéssel kapcsolatban az elnökség 
döntése értelmében a munkanélküliek is fizethetik 
a 600 Ft-os tagdíjat.  
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Az ÚJ EMBER-rel való megállapodásunk 
értelmében egyelőre a KÉSZ nem tud megjelenni 
programjaival 4 oldalon, mert most nem fér bele a 
költségvetésünkbe. Kapcsolatunk továbbra is jó. 
 A Mária Rádió és a velünk való együttműködés 
kérdése még nem megoldott. Felajánlottuk a 
közreműködésünket, várjuk a megkeresésüket, de 
ebben a témában még nem került kiírásra 
pályázat.  
 Dr. Tercsi Mátyás részéről az ellenőrző 
bizottság beszámolója hangzott el.  
 Farkas István SP (piarista) atya beszámolt a 
hit- és erkölcstan oktatás bevezetésének 
tapasztalatiról, az ezzel kapcsolatos további 
feladatainkról. 
 Ebéd után a KÉSZ központi rendezvényeit 
ismertették: 
 Május 17-én 10-től 17 óráig a Gödöllői Királyi 
Kastélyban lesz a jubileumi emlékülésünk.  
 Szeptember 4. és 7. között lesz a stuttgarti 
találkozó, kb. 16-20 fő vehet részt ezen a 
programon.  
 Szeptember 13-án lesz a médiaképzés 
következő alkalma. Néhány csoportvezetőnek 
kiküldték a meghívót.  
 Ősszel régiós találkozók lesznek, ezek idejére 
lehetne Cservák Csaba alkotmányjogászt 
előadónak meghívni a „Hazánk helye az Európai 
Unióban” c. előadás megtartására.  
 Október 11-én országos zarándoklat lesz a 
hazáért Doroszlón. Nyertes pályázat esetén 3 
napos nemzeti zarándoklattá bővül. 
 November 7. és 9. között őszi küldöttgyűlés 
lesz Budapesten. Az Erzsébetvárosi KÉSZ-
csoport vállalta a megrendezését.  
Végezetül a küldöttek számoltak be a helyi 
csoportok tevékenységéről.  
 Régiós találkozót szerveztek Kecelen, ahol 
első alkalommal mutatkozhattak be a tagjaik.  
 A miskolci csoport 137 fővel működik. A 
húszéves évfordulót ünnepelték, két tagjukat 
tüntették ki ebből az alkalomból.  
 Százhalombattán nagyon kis létszámú a 
csoport, de a hazafias tárgyú megemlékezést ők 
tartják a városban.  
 Nyíregyházán 21 fős ifjúsági KÉSZ-csoport 
alakult. 
 A budapesti XII. kerületi csoport a határon 
kívül élő nemzettársainkkal való kapcsolatot 
erősíti a Határtalanul program keretein belül. 
 Az erősen ateista Békésen megszervezték, 
hogy egy-egy katolikus pap tart ismertetőt arról, 
hogy miről szól az advent.  
 Nagyatádon 16 fővel működik a KÉSZ. A 
„Nagyatádi szilvanapot” már harmadszor 
szervezték meg.  
 Tatán a tavalyi esztendőben 16. alkalommal 
szervezték meg „A keresztény Hét” c. programot.  
Több beszámolóra nem volt idő… 
 Ezután egy városnézésre került sor. Vasárnap 
reggel a Szent István-templomban szentmisén 
vettünk részt.  

 Április 18-án (nagypénteken) 15 órakor a 
keresztúti ájtatosságot a KÉSZ-tagság 
részvételével a főtemplomban végeztük.  

 

 
Egyéb események 

 
KÉSZ-csoportunk weblapja elkészült, 

igyekszünk ezt naprakész információkkal ellátni.  
Elérhetőségünk: http://keszjaszbereny.hu/ 
A honlaphoz a pályázatot elkészítette, a szöveges 
részt összeállította: Dr. Suba Györgyné.  
A honlap kivitelezője: Bagi László (Com&Com 
2005. Bt.) 
 

 
A KÉSZ Könyvek sorozat ötödik könyve a 

jászberényi egyházi hivatásokról szól. Ennek 
elkészültét egy évvel későbbi határidőre tettük. A 
jászberényi KÉSZ alapításának 15. évfordulós 
ünnepségének egyik eseménye lesz. Az eddigi 
ismeret alapján összesen mintegy 654 életút 
összeállítása vár a könyv készítőjére.  
 

 
Későbbi eseményeink 

 
     Május 19-én 17 órakor prof. dr. Barna Gábor 
egyetemi docens lesz a vendégünk. Előadásának 
címe: „A mai hazai modern zarándokutak”.  
 

 
 

 
Demeter Mátyás érseki tanácsos 60 éves 

jubileumi miséje 2014. június 29-én 10 órakor 
lesz a főtemplomban.  

 

 
 
Tisztelettel: Dr. Suba György, elnök 

 
   
 

 
 

 

KÉSZ-HÍRLEVÉL a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége jászberényi szervezetének tagsági 
értesítője. Megjelenik: évente háromszor. 
Összeállította: Dr. Suba Györgyné  
Tel/fax:57/412-167 E-mail: subadoktor2@gmail.com 
Szerkesztette: Turóczi György 


