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Ajánld fel felesleges atlaszod a Laskói Általános Iskolának!
2016. január 7. (csütörtök)

KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT
PARTNEREINK!
2015 végén Kovácsevity Anna, a Laskói
Általános Iskola igazgatónője azzal a
kéréssel fordult a Kosztolányi Dezső
Céltársuláshoz,

hogy

szervezeti

hálózatunk által segítsük az intézményük felszerelését náluk hiánycikknek számító magyar
nyelvű iskolai atlaszokkal. Rendkívül fontos, hogy a magyar iskolákban tanuló gyermekek ne
csak horvát nyelven, hanem magyarul is láthassák, olvashassák és megismerhessék mind a
Kárpát-medence, mind a teljes glóbusz földrajzi megnevezéseit, s így ezeket magyarul is
magabiztosan használni tudják. Éppen ezért arra kérünk minden olyan személyt, akinek
birtokában felesleges általános iskolai, vagy középiskolai földrajzi és/vagy történelmi atlasz
van, keressen bennünket az info@kosztolanyiceltarsulas.hu címen és egy előre egyeztetett
időpontban önkénteseink átveszik felajánlott atlaszaikat.
Oktatási intézmények felé szeretnénk továbbá jelezni, hogy hasonló megfontolás alapján
leselejtezés előtt álló fali térképeket is fogadunk, szintén a Laskói Általános Iskola támogatása
céljából.
Várjuk jelentkezésüket! Köszönettel!
2015. január 7.
Kosztolányi Dezső Céltársulás
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Gyertyagyújtás a Don-kanyarban elesettek emlékére
2016. január 12., kedd
2016. január 12-én délután gyertyát gyújtottak a Pécsi Fiatalok a Magyarságért önkéntesei a
doni katasztrófa során elesett magyar honvédekért a Barbakán melletti második világháború
áldozatainak emlékművénél. A Donnál harcoló alakulatok között a Heszlényi József
altábornagy vezette IV. pécsi hadtest is óriási vérveszteséget szenvedett.

A szervező Balla Péter, a Pécsi Hittudományi Főiskola önkéntese volt.
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Folytatódik az együttműködés
Magyarságért Alapítvánnyal

a

Határokon

Túli

2016. január 13., szerda

Tovább folytatódik a 2015-ben megkezdett
együttműködés a pécsi Határokon Túli
Magyarságért

Alapítvány,

valamint

a

Kosztolányi Dezső Céltársulás és annak
ifjúsági

tagszervezetei

között.

Erről

állapodott meg 2016. január 13-án Dr.
Bokor Béla, a HTMA kuratóriumának
elnöke és Barkóczi Csaba, a Kosztolányi
Dezső Céltársulás részéről. A megállapodás értelmében egyetemista önkéntesek részt
vesznek majd a szervezési feladatokban és a helyszíni munkákban a HTMA által
hagyományosan

megszervezett

Nemzetközi

Konferencia

és

Kárpát-medencei

Civilszervezetek Fórumán, valamint 2016-tól pécsi egyetemista önkéntesek is részt vállalnak
a XXV. Határon túli Magyarok Fesztiválja
lebonyolításában. A szerepvállalás mellett
további cél, hogy a szervezőgárda mellett a
résztvevők körében is fiatalítás menjen
végbe. Mindemellett a HTMA továbbra is
felajánlotta, hogy a fiatalok többször is
tarthassák társas összejöveteleiket, adott
esetben pedig vendégül láthassák a határon
túli magyar barátaikat a Pannon Magyar
Házban.

5

Év önkéntese: 2015
2016. január 19., kedd
A Kosztolányi Dezső Céltársulás és annak ifjúsági társszervezetei keretében 2015-ben
hozzávetőleg ötven egyetemista tevékenykedett annak érdekében, hogy szervezetünk
folyamatosan tudja támogatni a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok szülőföldön történő
boldogulását. Éppen ezért a tavalyi évben kb. 40 rendezvény valósult meg munkájuk által,
elsősorban Pécsett és Szegeden, amelyeken nagyjából 1.500 személy vett részt, főként
egyetemista fiatalok. Mindeközben számos támogatást juttattak határon túli területekre, 70
délvidéki és horvátországi magyar gyermeket táboroztattak
Pécsett,

s

önkéntes

munkájukkal

segítették

a

magyar

intézményeket Bácskában és Drávaközben.
Munkájuk hihetetlen eredményei önmagukért beszélnek, de
ahogy valamennyiünknek, úgy nekik is fontos a biztatás, a
pozitív visszajelzések. Mi idén először arra gondoltunk, hogy
2015. legaktívabbját jutalmazzuk meg, az Önök véleménye
alapján, 8 jelöltünk közül, akiket az elnökség éves statisztikái
alapján választottunk ki.
Arra
A jutalom

kértük

partnereinket

és

a

tevékenységünkkel

szimpatizálókat, hogy ezúttal ők is szavazzanak és segítsenek

eldönteni, hogy ki kapja meg a horvátországi Újlaki Pincészet (Iločki Podrumi) minőségi
tramini szőlőből készült borát, amelyet Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület elnöksége
ajánlott fel a legtöbb voksot szerző jelöltnek. Mivel előfordulhatott, hogy találkoztak, esetleg
beszélgettek önkénteseinkkel valamelyik rendezvényünkön, de a bemutatkozás elmaradt,
ezért segítettünk néhány képpel!
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A „verseny” eredményeként Metzger József, a Pécsi Tudományegyetem környezetmérnök
szakos hallgatója került ki győztesen, s bár úgy ítéljük meg, hogy mind a nyolc önkéntesünk,
aki munkájával már eleve kiérdemelte az Elnökség azon javaslatát, mely szerint ajánlottuk
támogatóinknak szavazásra az Év Önkéntese 2015 voksoláson, mégis megérdemel egy rövid
méltatást.
A paksi származású Metzger József immár két éve, 2013 szeptembere óta, mondhatni a
kezdetektől fogva szilárd pillére csapatunknak. Összesen 39 rendezvényünk lebonyolításában
működött aktívan közre az elmúlt két esztendőben, több ízben járt Délvidéken és
Horvátországban, hogy munkájával segítse az egykori Jugoszlávia területén élő magyar
kisebbség életét.
2015 áprilisa óta már nemcsak tagként, hanem alelnökként is részt veszt a Pécsi Fiatalok a
Magyarságért Egyetemi Diákszövetség működtetésében. Az Elnökségben végzett munkája
becsületére válik, valamennyi rendezvényen példamutatóan elsőként megjelenik, az elnökségi
üléseken aktívan részt vesz. Sportolói, kosárlabdázói múltja révén kulcsszerepet vállalt
korábbi jótékonysági sporteseményeink megvalósításában, mind a futball tornákat illetően a
csapatok toborzásánál, mind pedig futónagykövetként a tavalyi PTE 1367 Történelmi
emlékfutáson.

Metzger József, az Év Önkéntese 2015 oklevéllel

7

Évnyitó Vacsora
2016. január 19., kedd

Évnyitó vacsorára invitálta pécsi önkénteseit a Kosztolányi Dezső Céltársulás. A Pécsi
Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség tagjai a mostani hagyományteremtő
szándékkal megrendezett közösségi alkalommal beszélgethettek az előttük álló félév
feladatairól, valamint először került kiosztásra az Év Önkéntese díj is, amelyet 2015-ben
Metzger József mérnök hallgató nyert el. Az est kuriózuma volt, hogy a szakács szerepét
ezúttal

Barkóczi

Csaba

elnök

és

Nagy

Balázs

főtitkár

vállalták

Egy biztos: izgalmas és minden eddiginél pörgősebb félév vár szervezetünk tagjaira!
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magukra.

A Remény Útja
2016. január 21., csütörtök
Mintegy negyvenezer magyar halt meg a
szerbek által 1944-1945 telén végrehajtott
vérengzések során a Délvidéken. Erre a
tragédiára emlékezett az a több ezer
ember, köztük Őri László alpolgármester,
akik a Kossuth térről a Kálvária-dombra
vonultak csütörtök kora délután.
A „Remény Sétája” elnevezésű rendezvényt
másodszor szervezte meg a Kosztolányi
Céltárulás Pécsett azért, hogy a résztvevők
fejet hajtsanak az áldozatok emléke előtt,
felidézve a tragikus történelmi eseményeket.
A Kálvária dombon tartott beszédében dr. Őri László, Pécs alpolgármestere azt mondta, „ami
megtörtént velünk, magyarokkal 1944-45-ben Délvidéken – a népirtás, amit elkövettek
ellenünk magyarságunk miatt, ez a nemzeti katasztrófa – összefogásra tanított és tanít
bennünket ma is. Ha ez az összefogás sikerül, akkor pedig minden sikerülhet” – mondta az
alpolgármester.
A városvezető az aktuális történelmi, nemzetközi politikai helyzetre utalva kitért arra, hogy a
magyar nemzet többé nem lehet prédája sem idegen hatalmaknak, sem más nemzetnek, sem
hamis ideológiáknak.
– Az elmúlt év történései bizonyítják, hogy Európa népei közül először mi, magyarok
ismertük fel a veszélyt, ami ma fenyegeti kontinensünk nemzeteit, a keresztény kultúrát. Ez
nem véletlen. Mert a történelmünk már megtanított bennünket, magyarokat, hogy felismerjük
a hódítás különböző formáit, ami napjainkban a modern népvándorlás, a migráció társadalmi
– kulturális – gazdasági köntösében jelentkezik – fogalmazott Pécs alpolgármestere.
Hozzátette: a magyarokat nem téveszti meg sem nyugat, sem kelet. „A mi iránytűnk: nemzeti
létünk, szuverenitásunk. Ez a mi erőnk és ez a mi önvédelmünk is, ha kell” – jelentette ki.
Őri alpolgármester a megemlékezésen részt vevő fiatalokat is megszólította, amikor úgy
fogalmazott: „Tegyük egyértelművé: azért dolgozunk, azért küzdünk, hogy a magyarság
jövője a Kárpát-medencében, Európa szívében a megbékélésre, a nemzeti összefogásra épülve
biztos legyen. Azért emlékezzünk, hogy az utánunk jövő nemzedékek is megtanulják jövőnk
hívószavait: egység és remény!”
Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Céltársulás vezetője a 71 évvel ezelőtti történteket felidézve
rávilágított arra, hogy a Jugoszláviában élő magyarok közül minden nyolcadik áldozatul esett
a szerb vérengzéseknek. Beszédében hangsúlyozta: „Minden borzalom ellenére a délvidéki
magyarság, mondhatni, a csodával határos módon ma is létezik, mert létezni akar. A Remény
Útjának végigjárásával kifejezzük bizakodásunkat, hogy a délvidéki magyar közösség képes a
megmaradásra, megerősödik és a magyar nemzet szilárd pillére tud lenni.
(pecsiujsag.hu cikke alapján)
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Elindult a jelentkezés a Kosztolányi Kupára!
2016. január 26., kedd
Elindult a jelentkezés a Kosztolányi Kupára, melyet a PTE Sportiroda és a Kosztolányi Dezső
Céltársulás rendez közösen 2016. március 16-án éjszaka! A sport és a közösségépítés mellett
a cél idén is a délvidéki és horvátországi magyar iskolakezdők támogatása lesz! A rendezvény
fővédnöke ezúttal is Dr. Bódis József Rektor Úr lesz.
Jelentkezni az info@kosztolanyiceltarsulas.hu címen és a +36 20 503 9000-es telefonszámon
lehet, 7-10 fős csapatok számára!
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Meghívó: Párkapcsolat felsőfokon – amit mindenki tud, és
mégis sokan elrontanak…
2016. január 29., péntek
A Kosztolányi Dezső Céltársulás azzal a céllal jött létre,
hogy az egész Kárpát-medence, ideértve hangsúlyosan az
anyaországot és a határon túli területeket is, magyar
nyelvű fiatalságát a szülőföldön történő boldogulásban
segíteni és ösztönözni tudja. Ehhez kapcsolódóan fontos,
hogy tegyünk a Magyarországot sújtó demográfiai
lejtmenet ellen és beszéljünk az okokról is.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének pécsi vezetősége egyaránt arra
jutott, hogy e téren a gazdasági aspektusok mellett óriási
szerepet játszik, hogy a hagyományos ismerkedési formák
eltűntek, az udvarlási szokások megváltoztak, a házasság
intézménye, részben a médiának köszönhetően rengeteget
veszített értékéből, s éppen emiatt a bizonytalan
kapcsolatok, párválasztás, a házasság sokszor kitolódik,
előtérbe kerülnek a szingli életformák.
Most a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének pécsi csoportja közös rendezvényt kezdeményez a
Pécsi Tudományegyetemen, melynek során Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus
Egyházmegye párkapcsolati szakértője érkezik intézményünkbe, hogy önismeretről, az
egészséges párkapcsolatok kialakulásáról és a házasságról beszéljen az intézmény
hallgatóinak. A rendezvénybe bekapcsolódik több egyetemi oktató is olyan szakterületekről,
mint párkapcsolati pszichológia, családi gazdaságtan és jog [családjog, válóper] ), akik az
egyetemi katedra mellett gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek a kérdésről.
A rendezvény a házasság hetén indul “Párkapcsolat felsőfokon – amit mindenki tud, és mégis
sokan elrontanak…” címmel. Az előadások időpontjai:
2016. február 9. (kedd), 18.00
Ismerem-e azt, akinek társat keresek?

2016. március 22. (kedd), 18.00
Csapdák és hazugságok hálójában

2016. március 1. (kedd), 18.00
Vonzásban – párkapcsolati típusok

2016. április 12. (kedd), 18.00
Szakértői kerekasztal – beszélgetés
meghívott szakértőkkel

A helyszín minden alkalommal a PTE BTK E540-es terme lesz.
A rendezvény fővédnöke: Herbert Gábort, Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
elnöke.
Bővebb információ a rendezvényről Tóth Martin megbízott szervezőnél:
toth.martin@kosztolanyiceltarsulas.hu
Gyertek minél többen!
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