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Újvidék-Pécs ifjúsági találkozó
2016. április 29. és május 1. között az
Újvidéki Egyetem hallgatói érkeztek Pécsre,
annak

a

kapcsolatfelvételnek

együttműködésnek
áprilisban

keretében,

kezdeményezett

amelyet

Szilágyi

zárult, melyet lángosozás és éjszakába nyúló
beszélgetés követett.

és

Vasárnap délelőtt a társaság egy része

még
Zoltán,

hertelendyfalvi református lelkész a Kosztolányi
Dezső Céltársulás és az Apáczai Diákotthon
között.
A hétvége pénteken ismerkedős játékokkal
és közös főzéssel indult, este pedig csocsózással
folytatódott a Csalogány Presszóban.
Szombaton délelőtt a fiatalok egy mecseki
túrán

vehettek

ellátogattunk

részt,
a

amelynek

tettyei

során

Szathmáry

Palotaromokhoz, s a Havas Templomhoz. Délután
rövid szabadprogram következett az Árkádban, s
végül a városnézés, amelynek során felkerestük
Pécs történelmi emlékeit.

ellátogatott

az

Anyák

napi

református

istentiszteletre, majd közös ebéd következett.
Délután a fiatalok útnak indultak Újvidék felé.
A

hétvége

nem

maradt

eredménytelen,

az

együttműködés hamarosan folytatódik, amikor a
tervek

szerint

nyáron

a

pécsi

hallgatók

látogathatnak Újvidékre.
A hétvége a pécsi székhelyű Határokon
Túli

Magyarságért

Alapítvánnyal

együttműködésben valósult meg.
Barkóczi Csaba, 2016.05.01.

A nap Dr. Bokor Béla, címzetes egyetemi

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/01/ujvi
dek-pecs-ifjusagi-talalkozo/

tanár, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
vezetőjének délszláv háborúról szóló előadásával
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Muravidék felé nyit a
Kosztolányi Dezső Céltársulás
2016. május 2-án a pécsi Pannon Magyar

A megbeszélés eredményeként hamarosan

Házban folytatott megbeszélést Göncz Lászlóval, a

Muravidékre látogatnak a céltársulás vezetői, ahol

muravidéki

tájékozódni fognak a magyarság ottani helyzetéről

magyar

közösség

szlovéniai

parlamenti képviselőjével Barkóczi Csaba, a

és

céltársulás elnöke és Majdán János, egyetemi

meghatározó vezetőjével is. Cél, hogy a szlovéniai

tanár,

magyar fiatalok is bekapcsolódjanak a Kosztolányi

a

Kosztolányi

Céltársulás

tanácsadó

testületének tagja.

találkoznak

a

közösség

számos

helyi

Céltársulás programjaiba.
Göncz Lászlót egyébként személyes szálak
kötik

Pécshez,

Tudományegyetemen

hiszen
(akkor

a

Pécsi

még

JPTE-n)

szerezte PhD fokozatát történelemből.

Mateescu Gabriel, 2016.05.02.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/02/mu
ravidek-fele-nyit-a-kosztolanyi-dezso-celtarsulas/

Református cserediák program
(Bácsfeketehegy)
2016. május 3-án Bácsfeketehegyen is

Bácsfeketehegyen szerdán (május 4.) a

óriási szeretettel fogadták a pécsi diákokat és

gyermekek napjukat az iskolában kezdték, ahol

kísérőiket, akik az I. Református Cserediák

különböző tanórákon vettek részt.

Program

keretében

érkeztek

A

Tanítás után a vendégek és fogadóik

felnőtteket a közösség vezetői tradicionális helyi

buszra ültek és Palicsra indultak. Az egy órás utat

vacsorával,

átvett]

követően az állatkertben kezdték a kirándulást,

szármával fogadták a Művelődési Házban. A

melyet a gyerekek kifejezetten élveztek, s az

vacsora előtt a társaság megtekintette a híres

örömöt az eső sem moshatta el. A program

“feketicsi”

elhúzódott, így Szabadkára már nem mentek

[eredetileg

tájházat

megcsodálhatnak.

is,

a

a

faluba.

törököktől

melyről

képeinken

vissza, helyette egy gyors sétát tettek a palicsi
tóparton és a parkban.
(folytatás a következő oldalon)
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Református cserediák program
(Bácsfeketehegy)
(folytatás az előző oldalról) Az utazásra a

A hatodik óra után nagyon érdekes volt

diákokat elkísérte Bojtos Béla, a helyi Nikola

látniuk, ahogy néhány ottani tanuló gyakorolt a

Đurković Általános Iskola igazgatója is. Hazaérve

körzeti kerékpárversenyre tanulva a kreszt és

mindenki a fogadó családjához tért vissza, a

végighajtva a bicikli-akadálypályán.

felnőtt kísérők pedig a Művelődési Házba, ahol
kellemes

vacsorában

volt

részünk

vendéglátóikkal.

Délután

a

csoport

Újvidékre

és

Péterváradra utazott, ahová már jó időben
érkeztek meg, napfényben úszott a nagyváros. A
bácsfeketehegyi iskola egyik történelem szakos
tanárnője vezette végig a diákokat Újvidéken, a
Délvidék

központi

településének

történetet

ismertetve. A városnézés után a belvárosban
fagyiztak, majd onnét nekivágtak az emelkedőnek
Pétervárad felé. A kilátás és az erődítmény is
gyönyörű-festői volt.
Pénteken
Egy helyi specialitással, szármával (töltött káposzta)
fogadták a pécsieket

(május

6.)

délelőtt

megrendezésre került a IX. Bácsfeketehegyi
Gyermekszínjátszó

Műhelytalálkozó,

melynek

Csütörtök (május 5.) délelőtt a pécsi

keretén belül 15-20 perces darabokat nézhettek

diákok fogadóikkal együtt kémiaórán vettek részt.

meg vendégek és helybeliek. Délután Kishegyesre

A gyerekek harmadik nap otthonosan érezték

kirándultak, a Kátai tanyára, ahol bőséges ebéddel

magukat a helyi iskolában. A technika óra

fogadták a csoportot.

mindenkit lenyűgözött, hiszen a bácsfeketehegyi

Az állatok és a természet nagyon tetszett

iskola jól felszerel technikateremmel rendelkezik,

minden

ahol

töltöttek sok időt, miután mindenki kapott

a

diákok

kipróbálhattak

mindenféle

gyereknek.

Kiváltképp

a

lovaknál

barkácseszközt és aktívan részt vettek az órai

jégkrémet.

munkában.

következett, ezt követően tért haza a csoport

Az

állatok

után

a

Pékmúzeum

Bácsfeketehegyre. A program 2016. május 7-én
szombaton zárult.
Mieth Petra, önkéntes, 2016.05.07.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/07/ref
ormatus-cserediak-program-bacsfeketehegy/

Kirándulás a palicsi állatkertbe
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Református cserediák program
(Hertelendyfalva)
2016. május 3-án a programban résztvevő
legdélebbi település, a Pancsova részét képező
Hertelendyfalvára

is

megérkeztek

a

nagy sikert aratott a tankmúzeum. A napot egy
3D-s mozifilm meglátogatásával zárták.

pécsi

cserediákok.

Táncház Hertelendyfalván

Szerdán (május 4.) reggel hittan órával

A Hertelendyfalvára kiránduló gyermekek

kezdtek a programban résztvevő gyermekek, majd

a pénteki napon (május 6.) a helyiekkel közösen

ellátogattak

legdélebbi

hintóval járták végig a falut, ami óriási élmény

református templomába, mely a településen

volt, majd lehetőségük nyílt egy Temes partján

található. A pécsi iskolások és kísérőik egy helyi

sétára is. Ezután az iskolában magyar és polgári

gazdaságot

a

órát látogattak meg, ahol a pécsi gyermekek

hagyományos székely állattartási formákkal, ami

szintén részt vettek az órai munkában. A napot

óriási

magyar táncházzal zárták.

a

Kárpát-medence

is

élményt

felkerestek,
jelentett

a

ismerkedve
diákok

számára.

A program május 7-én, szombaton zárult.

Pécsi gyermekek a nándorfehérvári várban

A csütörtöki napot (május 5.) a gyermekek
az iskolában informatika órával kezdték. Miután
vége volt a tanításnak ellátogattak a közeli
Belgrádba,
történelembe

ahol

megcsodálták

meghatározó

a

szerepet

magyar
játszó

nándorfehérvári várat. A váron belül különösen
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Hintóval a Temes partjára

Tóth Nikoletta, önkéntes, 2016.05.07.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/07/ref
ormatus-cserediak-program-hertelendyfalva/

Református cserediák program
(Törökbecse)
2016.

május

Kosztolányi

Dezső

3-án

a

az iskoláé volt a főszerep. A diákok részt vettek

Pécsi

többek között műszaki (technika), torna, illetve

folytatódott

Céltársulás

és

a

Református Kollégium közös cserediákprogramja,

állampolgári

amelynek során Bácsfeketehegyre, Törökbecsére

alkalmából az intézménybe érkezett a Szabadkai

és

Rádió tudósítója is, aki interjúkat készített a

Hertelendyfalvára

Általános

Iskola

utaztak

diákjai,

a

Református

akiket

a

Pécsi

Tudományegyetem tanárszakos hallgatói kísértek

vendégekkel

ismeretek

és

a

órán.

A

programot

program

helyszínen

koordináló Báló Tiborral.

el az utazásra.

Iskolapadban Törökbecsén

A péntek (május 6.) délelőttöt kirándulás
Az indulás pillanatai

töltötte

ki,

melyet

a

szomszédos

Óbecsére

Az első állomáson, Törökbecsén Báló Tibor

szervezett a fogadó iskola. Ott megtekintették a

tanár úr és diákjai már nagyon várták a pécsi

sportcsarnokot, benne a vízilabda kupáról készült

iskolásokat. Közösen megnézték a szabadtéri
amfiteátrumot, illetve a Tisza-partot. A többiek
ezt követően indultak tovább Bácsfeketehegyre és
Hertelendyfalvára. A gyermekeket és a kísérőket
egyaránt helyi magyar családok fogadták.
Szerdán délelőtt (május 4.) a családokkal

kiállítást és az éremgyűjteményt,s ellátogattak az
Óbecsei

Múzeum

egzotikumokat

bemutató

kiállítására, valamint a Than Emlékházba.
A kirándulás zárásaként felkeresték a
Fantaszt

Kastélyszállót,

ahol

lovaglásra

is

való ismerkedés és közös program kapta a

lehetőséget kaptak a gyerekek. A gyermekek

főszerepet

pécsi

nagyon jól érezték magukat, nem hitték el, hogy

gyermekek a fogadócsaládok gyermekeivel együtt

másnap haza kell utazni. A program azonban itt

órákat látogattak a Miloje Ciplić Általános

nem zárul le, hiszen jövőre is folytatjuk a

Iskolában.

kezdeményezést, lesz lehetőség a határokon

Törökbecsén.

Délután

a

A csütörtöki napon (május 5.) az Aracsi
Pusztatemplomhoz és a beodrai múzeumhoz

átívelő kapcsolattartása, kölcsönös látogatásokra.
Program 2016. május 7-én, szombaton zárult.

látogattak el közösen a pécsi és törökbecsei
gyermekek és felnőttek. A gyerekek élvezték a
kirándulást,

érdeklődően

hallgatták

a

Vértesaljai Zsófia, önkéntes, 2016.05.07.

táj

történetét Báló Tibor tanár úrtól. Délután megint

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/07/ref
ormatus-cserediak-program-torokbecse/
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Látogatás Maradékon
(Szerémség)
Az újvidéki Apáczai Diákotthon lakóival

üdvözletét és örömünket fejezte ki annak kapcsán,

közösen látogatott múlt hétvégén a szerémségi

hogy a településen hosszú idő után újból

Maradékra Mieth Petra, a Kosztolányi Dezső

megnyílik a magyar iskola, egyben felajánlotta

Céltársulás egyetemista önkéntese, aki az újvidéki

szervezetünk

fiatalokkal

magyarországi nyaraltatásában.

a

maradéki

magyar

óvodát

is

segítségét

a

helyi

gyermekek

felkereste.
Maradék és a körülötte lévő Satrinca és
Dobradó az utolsó egy tömbben élő magyar
közösség a Szerémségben. Tőlük délre ma már
sajnos csak foltokban található magyar kisebbség
Nyékinca

vidékén

és

elszórtan

a

nagyobb

városokban.

Mieth Petra, 2016.05.08.
A maradéki református kollégium előtt

A látogatás idején zajlott a gyermekek
Anyák napi műsora is. Mieth Petra tolmácsolta a
helyieknek

a

Kosztolányi

Dezső

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/08/lat
ogatas-maradekon-szeremseg/

Céltársulás

Református cserediák program
(Szlavónia)
Május 10-én délután kezdetét vette az I.

Ferences

rendház

(Dukai

Zoltán

szerzetes

Református Cserediák Program szlavóniai része.

vezetésével), az Eszéki Vár, a Belváros felkeresése

A pécsi Református Általános Iskola diákjai

voltak napirenden, majd Kórógyvár “elfoglalása”

Schmidtné

tanárnő

és végül Harasztiban a Gyurkovics néprajzi

kíséretében Kórógyra, Szentlászlóra és Harasztiba

gyűjtemény megtekintése, amit a Tájház udvarán

utaztak, ahol régi és új barátok fogadták őket.

szlavóniai magyar népdal tanulás és a kemencéből

A résztvevőket a helyszínen Kel Rózsika, kórógyi

frissen kikerülő túrós-kapros, illetve hagymás-

igazgatónő, Bocka Szilvia szentlászlói igazgatónő

szalonnás lepény elfogyasztása koronázott meg.Az

és Szenn Péter haraszti református tiszteletes

idegenvezető a házigazda Szenn Péter volt.

Varga-Zságer

Ágnes

köszöntötték.

Május 12-én, csütörtökön tanítás után

Szerdán (május 11-én) a program a

Szentlászlói Általános Iskolában folytatódott a

délelőtti tanítás után Eszéken folytatódott, ahol a

cserediákprogram. (folytatás a következő oldalon)
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Református cserediák program
(Szlavónia)
(folytatás
igazgatónő

az

előző oldalról)

köszöntője

után

Bocka
egy

Szilvia

rövidfilmet

láthattak a diákok a településről és a délszláv
háborúról. Majd a helyi Petőfi Sándor Magyar
Kultúregyesület gyermekcsoportjainak fellépése
következett (őket a szentlászlói Kelemen házaspár
készítette fel).
Tánc Szentlászlón

Május 13-án, pénteken Kórógyon, az
egyetlen jelenleg működő szlavóniai magyar
iskolában töltötték a résztvevők az utolsó napot,
ahol a helyi gyermekek műsorral, a tanári kar
pedig

játékos

foglalkozásokkal

fogadta

a

résztvevőket, s persze közösen felkeresték a falu
nevezetességeit is.

Megnyitó a Kórógyi Általános Iskolában

A fellépés egy jó hangulatú táncházba
torkollott, amihez kifli és üdítő adta az energiát. A
nap végén a szentlászlói diákokkal a pécsi
vendégek

is

az

eszéki

Nemzeti

Színházba

látogattak egy dráma előadásra.
Vetélkedő Kórógyon

A rendezvény május 14-én, szombaton ért véget,
hosszas búcsúzás mellett és a mihamarabbi
folytatás igényével, mind a szlavóniai, mind pedig
a pécsi iskolások részéről.
Barkóczi Csaba, 2016.05.14.
Közös éneklés Harasztiban

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/14/1264/
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Szijártó György Ágoston, céltársulásunk régi
támogatója a pécsi Új Nemzedék Központ élén
Újabb

közösségi

tér

nyílik

meg

a

Kosztolányi Dezső Céltársulás előtt. Nemrégiben
Szijártó

György

Ágoston,

a

PTE

ETK

doktorandusz hallgatója, egyben céltársulásunk
régi

és

elkötelezett

támogatója

lett

az

Új

Nemzedék Központ pécsi Közösségi Terének
vezetője, aki ez által is felajánlotta segítségét
programjainkhoz.
Szijártó Gyurinak ezúton is gratulálunk és
köszönjük a lehetőséget!
B. Cs. 2016.05.18.

Barkóczi Csaba és Szijártó György Ágoston

A Kosztolányi Céltársulás is bemutatkozott a Határokon
Túli Magyarságért Alapítvány májusi fórumán
2016. május 19-20-án “Örökségesítés és

A fórumon Dr. Bokor Béla, címzetes

Közösség” címmel szervezte meg hagyományos

egyetemi tanár meghívására, bemutatkozott a

májusi

Kosztolányi

konferenciáját

és

fórumát

a

pécsi

Dezső

Céltársulás

is,

amelyet

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, melyen

Barkóczi Csaba elnök ismertetett az anyaországi

a Kárpát-medence leginkább számottevő határon

és a különböző határon túli magyar szervezetek

túli

képviselői előtt.

magyar

magukat.

civilszervezetei

képviseltették

A Céltársulást a rendezvényen Nagy Balázs
főtitkár és Dukai Edit egyetemista önkéntes
képviselték.
Nagy Balázs, 2016.05.20.

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/20/akosztolanyi-celtarsulas-is-bemutatkozott-ahatarokon-tuli-magyarsagert-alapitvany-majusiforuman/
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I. Szegedi Határon Átívelő
Kispályás Futball Bajnokság
haza,

második

egyetemistákból

helyezett
álló

lett

együttes,

a
a

szegedi
„dobogó”

harmadik fokára pedig a szabadkai Kosztolányi
Dezső

Tehetséggondozó

Gimnázium

diákjai

a

Szegedi

állhattak fel.
A

rendezvényt

Tudományegyetem

Egyetemi

Hallgatói

Önkormányzata, a szegedi Fornetti, a szegedi
Hermann Ottó Kollégium és a szegedi Móra
Ferenc Szakkollégium támogatták.
A három futballcsapat, illetve a szegedi és pécsi Kosztolányi
Céltársulás önkéntesei

2016.

május

21-én

a

Mateescu Gabriel, 2016.05.21.

szegedi

kosztolányisok szervezésében Pécsről, Szegedről

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/21/i-

és Szabadkáról érkeztek diákok, hogy összemérjék

szegedi-hataron-ativelo-kispalyas-futball-

labdarúgó tudásukat. A bajnokság eredményeként

bajnoksag/

a győzteseknek járó serleget a pécsi csapat vihette

Sajtószemle a szegedi kispályás
labdarúgó bajnokságról
A hétvégi szegedi rendezvényünk ideje

A szegedi kosztolányisok részéről Csikós

alatt a helyszínen forgatott a Szeged Televízió és a

Nándor játékos, szabadkai csapatból Csőke Márk

Tiszapart TV, ezért azoknak, akik tudják fogni e

önkéntesünk, míg a pécsiek részéről Ács Roland

televízió-csatornák adását, ajánljuk figyelmébe,

csapatkapitány és Barkóczi Csaba, a Céltársulás

kövessék a híreket és keressék a riportot.

elnöke nyilatkozott.

Mateescu Gabriel, 2016.05.21.

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/
21/1300/
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Szeged-Pécs Ifjúsági Találkozó
2016. május 20-22. között három napos
ifjúsági

találkozó

keretében

találkozhattak

egymással a Kosztolányi Dezső Céltársulás szegedi
és pécsi önkéntesei. A történet előzménye, hogy
2016 februárjában a szegedi hallgatók látogattak
el

Pécsre.

A

rendezvény

alatt

sor

került

városnézésre (Dóm, Belváros), de a fiatalok
közösen

ellátogattak

a

szegedi

ParaParkba,

valamint a hétvégén zajló szegedi Hídivásárra és
Borfesztiválra is.
Különös
Víztorony

Háttérben Szeged belvárosa a dómmal

érdekesség

felkeresése,

volt

a

melynek

Szegedi
tetejéről

Mateescu Gabriel, 2016.05.21.

varázslatos panoráma nyílik a városra. Az ifjúsági
találkozó alatt zajlott az I. Szegedi Határon
Átívelő Kispályás Futball Bajnokság.

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/22/sze
ged-pecs-ifjusagi-talalkozo/

Pécsi Kalandozások – Laskói Általános Iskola
2016. május 25-26-án a drávaszögi Laskói
Általános

Iskola

tanulói

vettek

részt

Pécsi

Kalandozások programsorozatunkon. Az általunk
felkínált lehetőséget összekötötték hagyományos
éves

iskolakirándulásukkal

így

két

busszal,

mintegy 80-an érkeztek Pécsre, diákok és tanáraik
egyaránt.
Az alsó tagozatosok május 25-én egy napra
érkeztek Pécsre, akiknek a Kosztolányi Dezső
Céltársulás a belépőket, egyszeri étkezést és az
idegenvezetést biztosította. Délelőtt a Zsolnay
Negyed

kiállításait

nézték

végig

(Pirogránit

Udvar, Rózsaszín Kiállítás, Zsolnay Manufaktúra,
Varázstér), majd a városba mentek, ahol az ebédet
követően végig sétáltak a történelmi Belvárosban.
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A

kisiskolásokat

az

Új

Nemzedék

Központban Szijártó György Ágoston köszöntötte
röviden,

(folytatás

a

következő

oldalon)

Pécsi Kalandozások – Laskói Általános Iskola
(folytatás az előző oldalról) aki a határon túli

Nemzeti Színház). Másnap délelőtt az alsósokhoz

iskolák

hasonlóan a Zsolnay Negyedben tett séta, a

támogatásának

fontosságáról

beszélt,

majd egy kisfilmet nézhettek meg Pécsről. A

Rózsaszín

program a Zsolnay Negyedben zárult, Kovács

Varázstér, Planetárium, majd ebéd után az

Gyula édességkészítő üzemének megtekintésével

édességkészítő műhely felkeresése zárta. Az

és cukorka kóstolóval, majd a Planetáriumban

iskolások végül Mohácsra utaztak.

tartott előadás által.

A program 2016. június 6-7-én folytatódik,

A felső tagozatosok május 25-26-án először

amikor

Szigetvárra látogattak a BGA támogatásával, majd

Bácsgyulafalváról (Telecska) érkeznek iskolások

Pécsett az ebéd és a szállás elfoglalását követően

Pécsre.

a

délután városnézésre mentek, ahol megcsodálták
városunk

nevezetességeit

Kiállítás,

Zsolnay

délvidéki

Manufaktúra,

Doroszlóról

és

Mateescu Gabriel, 2016.05.25.

(Ókeresztény

Sírkamrák, Barbakán, Szent István tér, Pécsi

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/05/25/pec

Székesegyház, Dzsámi, Széchenyi tér, Király utca,

si-kalandozasok-laskoi-altalanos-iskola/

Egy kiváló egyetemi oktató példaértékű
cselekedete: Prof. Dr. Kovács Teréz, szociológus
Kovács Teréz még januárban jelentkezett
Céltársulásunk azon felhívására, melyben a Laskói

atlaszokból és tankönyvekből volt kénytelen
tanulni.

Általános Iskola számára gyűjtöttünk magyar
nyelvű földrajz- és történelem atlaszokat. Atlasza
nem lévén a tanárnő financiális támogatást
ajánlott fel az iskola részére. Mi akkor ígéretet
tettünk

a

Tanárnőnek,

hogy

viszonzásul

lehetőséget biztosítunk az iskola diákjaival való
találkozásra. Ez most, a laskói diákok pécsi
kirándulásakor valósult meg egy közös reggeli
keretében, amikor Kovács Teréznek lehetősége
nyílt beszélgetni a drávaszögi tanárokkal és
diákokkal,

akik

nagyon

hálásak

voltak

a

segítségért.
A

találkozót

követően

a

Tanárnő

hazaindult szülővárosába, a bácskai Óbecsére,
ahol egykor magyar iskolában ő is szerb nyelvű

Prof. Dr. Kovács Teréz a Laskói Általános Iskola tanulóival

Céltársulásunk számára külön öröm és
büszkeség, hogy a Pécsi Tudományegyetemen, a
határon túli magyarság ügyéért ilyen mértékben
elkötelezett tanárok oktatnak. Mi is köszönjük
Kovács Teréz professzor-asszonynak a Laskói
Általános Iskolának nyújtott önzetlen segítségét!
Barkóczi Csaba, 2016.05.27.
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