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I. Pécsi Református Cserediák Program
2016. február 2-6., (kedd-szombat)

2016. február 2-án, kedden kezdetét vette az
I. Pécsi Református Cserediák Program. A
Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Pécsi
Református Kollégium közös szervezésében
három délvidéki és három szlavóniai magyar
település diákjai érkeztek Pécsre. A felső
tagozatos cserediákok Bácsfeketehegyről,
Harasztiból, Hertelendyfalváról, Kórógyról,
Szentlászlóról és Törökbecséről látogattak a
baranyai
megyeszékhelyre,
utóbbi
kivételével református magyar többségű
A megnyitó
közösségekből. A hét hátralévő részében
tanulmányaikat a Pécsi Református Általános Iskola felső tagozatában folytatták, amely azért
is volt érdekes számukra, mert a vendégdiákokat küldő települések felében már évtizedek óta
nem működik magyar oktatás, legalábbis a felső tagozatosok számára.
Valamennyi résztvevő diák az iskolában tanuló gyermekek családjainál került elszállásolásra,
legtöbbjük olyanokhoz, akik a héten osztálytársaik voltak. A rövid megnyitót követően,
melyen Bartisné Gagyi Ágnes, a Református Általános Iskola igazgatója, Kovách Péter pécsi
református tiszteletes, Barkóczi Csaba a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke és Schmidtné
Varga-Zságer Ágnes, a program koordinátora, egyben a Református Iskola pedagógusa,
mondtak rövid köszöntőt, ismerkedős játékokra és pogácsás-üdítős állófogadásra került sor,
amely alatt résztvevő gyermekek megismerkedhettek egymással. A küldő intézmények
képviseletében a megnyitón részt vett Bocka Szilvia szentlászlói igazgatónő, Bojtos Béla
bácsfeketehegyi iskolaigazgató és polgármester, Gerstmajer Angéla szentlászlói pedagógus,
Kel Rózsika kórógyi igazgatónő, Szenn Péter Haraszti református tiszteletes, Szilágyi Zoltán
herteledyfalvi református segédlelkész és Szőke Ottó törökbecsei testnevelés tanár. A Pécsi
Fiatalok
a
Magyarságért
Egyetemi
Diákszövetséget Somogyi Bálint képviselte.
Másnap, szerdán délelőtt a délvidéki és
horvátországi
diákok
sikerrel
bekapcsolódhattak a pécsi Református
Iskolaközpontban zajló oktatásba. Délután
pedig a program résztvevői a Zsolnay
Negyedbe látogattak, ahol egyetemista
önkénteseink kíséretében felkeresték Kovács
Gyula
cukorés
édességkészítő
manufaktúráját, melyben a bemutató mellett
a különlegességekből kóstolót is vehettek.
A Pécsi Nemzeti Színház előtt
Ezt követően a csoport két részre bontva

végigjárta a Zsolnay Negyedet és a Zsolnay Kiállítást, majd felkeresték a pécsi Interaktív
Varázsteret (Fizika Labor) és “elutazhattak a Marsra” is egy planetáriumi előadás keretében.
A Református Cserediák Program harmadik napján, a tanítást követően, a résztvevő
vendégdiákok a fogadó családok gyermekeivel közösen pécsi városnézésen vehettek részt,
melynek során Majdán Miklós, a PTE BTK Történettudományi Intézetének történész
doktorandusza kalauzolta végig a csoportot a városon. A csapat a Király utcában lévő
középkori Keleti Városkaputól indult, rövid kitérővel megtekintették a Búza teret és a
Negyvennyolcas teret, majd visszafelé haladva a sétáló utcán (Király utca), megcsodálhatták a
Pécsi Nemzeti Színházat, a Városházát a Széchenyi térrel, rajta Hunyadi János
lovasszobrával, a Szentháromság-szoborral és a Dzsámival. Majd elhaladva a híres pécsi
lakatsor mellett, megtekintette csoportunk a Pécsi Székesegyházat, a Szent István teret, a
Barbakánt, s a pécsi városfalat. A városnézés az Unesco Világörökség részét képező Cella
Septichorában ért véget, ahol idegenvezetés mellett végigjárták az Ókeresztény Sírkamrákat.
A városvezetésre a Református Kollégium tanárai, valamint a Kosztolányi Dezső Céltársulás
egyetemista önkéntesi kísérték el a gyermekeket.
A programot követően a gyermekek a családoknál töltötték az estét. Volt, akit moziba, volt
akit színházba, volt akit sportolni vittek,
megint mások a TV-toronyhoz kirándultak.
Pénteken a reggeli tanórákon még a tanításé
volt a főszerep, aztán a délelőtt további
részében már a farsangi készülődés és
próbák álltak a középpontban. Délutánra már
az egész iskola a Farsangi Mulatság lázában
égett, s az osztályok egymást követő
beöltözős produkcióiban a határon túli
magyar vendégdiákok is szerephez jutottak.
Este zenés bállal zárult a rendezvény.
Végül szombaton délelőtt fejeződött be az I.
Pécsi Református Cserediák Program. A
Határon túli hetedikesek a tanórán
búcsúzást követően a határon túli magyar
települések diákjai és tanárai, új barátságokkal, ismeretekkel és magyarországi
tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza szülőföldjükre. A fogadó családok és a gyermekek
is nagyon megszerették egymást, így az elválás nem volt könnyű, de mind a Kosztolányi
Dezső Céltársulás és a Református Kollégium Általános Iskolájának közös célja a
kezdeményezés továbbvitele, sőt bővítése.
A program tavasszal a pécsi református iskola diákjainak látogatásával fog folytatódni.
“Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint,
meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy
amit kértünk, azt már meg is kaptuk.” (János 1. levele)

Bővíteni kell a Kosztolányi Tehetség Programot!
2016. február 9. (kedd)
Már a horvátországi magyar iskolákban tölthető közösségi gyakorlati lehetőség meghirdetését
követően 24 órával megtelt az előre eltervezett létszám a Kosztolányi Tehetség Programra.
Óriási az érdeklődés a határon túli magyar
intézmények és iskolai oktatás iránt, az
osztatlan tanár szakos hallgatók harmada
szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez.
A február 8-ig beérkezett jelentkezések
alapján jól látható, hogy pót-alkalmakra lesz
szükség,

hiszen

az

előre

betervezett

létszámnál lényegesen többen érdeklődnek a
Laskói Általános Iskola

program iránt. Ez is bizonyíték arra, hogy a
mai magyarországi fiatal értelmiség nyitott a

határon túli magyarság ügyére, s a diákok szeretnék megismerni a horvátországi magyar
pedagógus közösségeket.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás egyik legfőbb célja, hogy a program által minél többen
eljussanak a határon túli magyar iskolákba közösségi pedagógia gyakorlatot teljesíteni. Ennek
jegyében igyekszünk mindenkinek helyet és lehetőséget biztosítani a kiutazásra.
Az idei félévben a kiutazó társaságot Hohmann Gábor földrajz-történelem szakos hallgató
fogja koordinálni.

Párkapcsolat felsőfokon – Ismerem-e azt, akinek társat keresek?
2016. február 9. (kedd)
Rekord

létszámú,

egyetemista

hozzávetőleg

érdeklődővel

indult

140
2016.

február 9-én a Párkapcsolat felsőfokon
előadássorozat. A rendezvényt a Kosztolányi
Dezső Céltársulás és a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének pécsi csoportja a
házasság hetén indította útjára “Párkapcsolat
felsőfokon – amit mindenki tud, és mégis
sokan elrontanak…” címmel, melynek során

Nagy Péter a PTE-n

Nagy Péter a pécsi Római Katolikus Egyházmegye párkapcsolati szakértője beszélt
fiataloknak párválasztásról és önismeretről.
A mai állomás, ami az első alkalom volt “Ismerem-e azt, akinek társat keresek?” témával
kezdődött. Az előadás telt házas volt, de még az Aulából is fel kellett hozni székeket az
ülőhelyek biztosításához. A visszajelzések is rendkívül pozitívak voltak, több mint százan
regisztráltak az elkövetkező alkalmakra.
Legközelebb 2016. március 1-én (kedden) találkozunk 18.00-kor, amikor Nagy Péter
“Vonzásban – párkapcsolati típusok” témában folytatja a beszélgetését a hallgatókkal.
Addig

is

várjuk

a

Nagy

Péterhez

felmerült

kérdéseket

a

parkapcsolat@kosztolanyiceltarsulas.hu e-mail címre, akár névvel, akár anonim módon,
melyekre Péter fog válaszolni az utolsó, más szakértők meghívásával egybekötött előadás
alkalmával.

Fiuméban jártunk
2016. február 10. (szerda)
2016. február 10-én (szerdán) Fiuméba
látogatott a Kosztolányi Dezső Céltársulás
négy tagja, Barkóczi Csaba, Herr Dávid,
Nagy Balázs és Pelles Márton. A látogatás
során Viola Éva, Fiume Város magyar
kisebbségi képviselője, Ágoston Gergely
fiumei
helytörténész-idegenvezető
és
Demeter István tengerész hajóskapitány
fogadta küldöttségünket. A csapat tagjai
megismerkedtek a fiumei magyar közösség
életével, fontos eseményeivel. Kérdésünkre
Viola Éva azt is elmondta, hogy a Fiumében
Fiumei magyarokkal
élő magyarok legtöbben már Délvidék és
Drávaszög különböző területeiről kerültek oda a “jugoszláv időkben”, az eredeti magyar
lakosságot illetően mindössze két olyan családdal vannak kapcsolatban, ahol még tartják a
magyar identitást és őrzik az anyanyelvet. Az egykor hozzávetőleg 7.000 fős magyarság
száma napjainkra 200 főre apadt, de még mindig akadnak olyan családok, ahol a gyermekek
beszélik a magyar nyelvet. Barkóczi Csaba és Nagy Balázs ígéretet tettek arra, hogy a HMDK
városi szervezetével karöltve még az idén lehetőséget biztosítanak fiumei magyar
iskolásoknak, hogy néhány napot Pécsett tölthessenek és anyanyelvi környezetben
használhassák nyelvüket, amit vendéglátóink szerint a fiumei magyar közösség is nagy
örömmel fogadna, hiszen motiváltabbá válnának a szervezeti életben újabb magyar családok
is. Külön kiemelendő annak a magyar közösségi háznak a fenntartása, amelyet az ottaniak
aktívan használnak, reprezentálva magyar népi művészetüket a városban, a magyar közösség
megerősítését és összetartását célzó programokkal, olykor magyarországi vendégeket
elszállásolva.
A megbeszélést követően a társaság bejárta Fiume magyar történelmi emlékhelyeit, a
tengerparti kikötőtől, a korzóig, a mediterrán belvárosi utcákon át egészen az egykor ModrusFiume vármegye és Fiume Város közigazgatási határát képező Recsina folyó hídjáig és még
egy tradicionális tengerparti estebédre is sort kerítettek.
Az utazásra annak apropóján került sor, hogy Pelles Márton, a PTE KTK hallgatója
egyedülálló gazdaságtörténeti kutatást végez a 19.-20. század fordulóját övező magyar tengeri
kereskedelem sikereit vizsgálva. Munkájával az MTA által adományozott akadémiai első díjat
nyert a XXXII. OTDK-n, jelenleg egy hónapot tölt a városban levéltári kutatással,
alkalmanként bekapcsolódva és segítve az ottani magyar közösség életét.

Kosztolányi Tehetség Program – 2016. február 12.
2016. február 12. (péntek)

Tanár szakos hallgatóink indulnak a közösségi pedagógia gyakorlatra

2016. február 12-én, pénteken folytatódott a Kosztolányi Tehetség Program. A PTE
tanárképzős hallgatói ezúttal Vörösmartra, Sepsére, Csúzára, Laskóra és Kórógyra látogattak
az iskolákba, ahol a hospitálás mellett az órák után most is Élő Honfoglaló társasjátékot és
sportfoglalkozást szerveztek a horvátországi magyar kisdiákoknak, valamint Kórógyon
néptánc oktatásra is sor került. Hallgatóink egyben a Laskói Általános Iskola számára a Pécsi
Tudományegyetemen összegyűjtött két tucat földrajzi és történelmi atlaszt is átadták az iskola
vezetésének.
A leutazást Hohmann Gábor, a Kosztolányi Dezső Céltársulás önkéntese koordinálta. A
legközelebbi alkalom 2016. március 4-én, pénteken lesz.

Egyetemista és főiskolás Találkozó és Vezetőképző
2016. február 13-14. (szombat-vasárnap)
2016. február 13-14-én, hétvégén tartotta Pécsett első Egyetemista Találkozó és Vezetőképző
címmel felsőoktatási intézmények közötti csapatépítő rendezvényét a Kosztolányi Dezső
Céltársulás, melyre Szegedről, Pécsről és Kaposvárról érkeztek lelkes fiatalok.

Sternóczky Karolina, Habi Csilla, Árgyelán János és Tóth Liliána

A program során a vendégek egy rövid köszöntőt és programismertetést követően szombaton
ebéd után a pécsi Para Parkba látogattak, ahol különböző ügyességi szabaduló és oknyomozó
játékokon vettek részt kevert csapatokban, amit késő délután közös vacsorafőzés követett. Az
est szakmai programjaként Barkóczi Csaba tartott ismertetőt a Kosztolányi Dezső Céltársulás
előtt álló feladatokról és kihívásokról, a szervezet egyre nagyobb nyilvánosság előtti
megjelenéséről és megismertetéséről, valamint a pécsi programszervezés két éves
gyakorlatáról, az első kudarcokról és az azt követő sikerekről. A vacsorát követően
ismerkedős játékokra került sor a Pannon Magyar Házban, majd a pécsi Cooltour Caféban
folytatódott az este.
Vasárnap reggeli után a TV-toronyba látogattak a résztvevők, ebéd után pedig városnézés
következett, a Barbakántól a Zsolnay Negyedig, ahol Kovács Gyula édességkészítő mester
bemutatója koronázta meg a napot.
A rendezvény főszervezői Engert János és Sternóczky Karolina voltak. A következő hasonló
rendezvényre májusban Szegeden fog sor kerülni.

Szabadkán jártunk
2016. február 16. (kedd)

Balról jobbra: Dukai Edit, Barkóczi Csaba, Szabó Hunor és Nagy Balázs

2016. február 16-án többek között Szabó Hunorral, a szabadkai 52. számú Kosztolányi Dezső
Cserkészcsapat vezetőjével találkozott névadónk szülővárosában Barkóczi Csaba, Dukai Edit
és Nagy Balázs, s egyben meginvitálták a csapat tagjait Pécsre, akik örömmel vették
megkeresésünket.
A szabadkai cserkészparancsnokkal abban is megegyeztünk, hogy a Református Cserediák
Programot a jövőben Szabadkára is kiterjesztjük, valamint hamarosan egy történelem verseny
szervezésének is nekilátunk, amelynek célja a Délvidék magyar történelmének megismerése
lenne a Kárpát-medence területén élő magyar diákok számára.

Megalakult a Kosztolányi Céltársulás bácsfeketehegyi
tagszervezete
2016. február 16. (kedd)
2016.

február

16-án

megalakult

Kosztolányi

Dezső

bácsfeketehegyi

csoportja.

a

Céltársulás
A

csoport

vezetője Fekete Andor lett, alelnöke Faragó
Papp Boglárka, gazdasági felelőse pedig
Kasza

Nikoletta.

képviseletében

A

érkező

Céltársulás
Dukai

Editet,

Barkóczi Csabát és Nagy Balázst először
A bácsfeketehegyi Kultúrházban

Sárközi István, a Feketics Művelődési
Egyesület

elnöke

köszöntötte,

majd

a

megalakulást vacsora és egy kötetlen beszélgetés követte.
Az esemény alkalmából Barkóczi Csaba, Nagy Balázs és Sárközi István nyilatkoztak a
Magyar Szó napilapnak, valamint az Újvidéki Rádiónak.
A csoportnak már saját facebook oldala is elindult, ahol nyomon követhető tevékenységük!
Bácsfeketehegy település egyébként elsőként részesült támogatásban a Kosztolányi Dezső
Céltársulás Beiskolázási Akciójának keretében, diákjaik részt vettek az I. Pécsi Református
Cserediák Programban, valamint március 15-én az iskola 40 tanulója utazhat majd Pécsre a
Céltársulás szervezésében.

A PTE hivatalos partnerintézménye lett a Kosztolányi
Dezső Céltársulás
2016. február 19. (péntek)
A PTE Tanárképző Központja a Pécsi Tudományegyetem hivatalos partnerintézménye címet
adományozott a Kosztolányi Dezső Céltársulásnak. Az elismerést Nagy Balázs, a Céltársulás
főtitkára vette át Dr. Berke Gyula rektor-helyettestől 2016. február 19-én délelőtt, az egyetem
Szenátusi Tanácstermében tartott ünnepségen. A címet a horvátországi magyar iskolákban
szervezett közösségi pedagógia gyakorlat (Kosztolányi Tehetség Program) kivitelezésért
kapta csapatunk.

A Pécsi Tudományegyetem hivatalos Partnerintézménye

Lakiteleki Népfőiskola Zenta Kollégiumának munkájába
2016. február 25. (csütörtök)
Az IKON (Ifjú Konzervatívok a Nemzetért) és a
Kosztolányi Dezső Céltársulás képviseletében február
elején

lezajlott

egyeztetés

értelmében

egyetemista

önkénteseink is részt vehetnek a Lakiteleki Népfőiskola
Zenta Kollégiumának márciusi terepkutatásában. Erről
állapodott meg Hágen Ádám, az IKON szervezője,
valamint
Céltársulás
Mateescu Gabriel

Barkóczi

Csaba

és

képviseletében.

A

Somogyi

Bálint,

Kosztolányi

a

Dezső

Céltársulás keretében kiutazó pécsi csapat munkáját a
helyszínen erdélyi származású önkéntesünk Mateescu

Gabriel fogja koordinálni.
2016. március 18-26. között kerül sor a Lakiteleki Népfőiskola Zenta Kollégiumának
terepkutatására, értelemszerűen a délvidéki, többségében magyarok lakta Zenta Városban.
A résztvevőknek szállást, étkezést, az utazás költségét téríti a kollégium, valamint ösztöndíjat
biztosít.
A kutatásban való részvétel az önéletrajzban is jól mutat, előnyt jelenthet Msc, vagy PhD
felvételinél, valamint kiváló kapcsolatépítési lehetőség a hasonló szakterületen dolgozó, vagy
a téma iránt érdeklődő fiatalok körében.
A kutatásra limitált számban fiatal kutatókat, hallgatókat delegálhat a Kosztolányi Dezső
Céltársulás is, így aki szeretne csatlakozni és kihasználni ezt a remek lehetőséget, az
info@kosztolanyiceltarsulas.hu-n jelentkezhet.
Jelentkezni az info@kosztolanyiceltarsulas.hu címen lehet.

Kommunizmus áldozatainak emléknapja – 2016
2016. február 25. (csütörtök)
2016. február 25-én egy előadással egybekötött kötetlen
beszélgetés keretében emlékeztek meg a Pécsi Fiatalok a
Magyarságért Egyetemi Diákszövetség tagjai a kommunista
rendszer idején elhurcolt, kivégzett és különböző módon
üldöztetésben részesült emberekre. A fiatalok vendége volt
Dr. Debreczeni László, Pécs Város nyugalmazott
tisztifőorvosa, egykori politikai fogoly, aki maga is
kulcsszerepet vállalt egyetemistaként az ’56-os pécsi
ellenállásban.
A beszélgetés, melyet Balla Péter, a Pécsi Hittudományi
Főiskola hallgatója készített elő és moderált, a Pannon
Magyar Házban zajlott. A fiatalok estébe nyúlóan
Dr. Debreczeni László
beszélgettek Laci bácsival, aki mindannyiunk számára
példakép lehet emberségből, hazaszeretetből és szilárdságból.

Vendégünk volt Dr. Debreczeni László – Balla Péter
beszámolója
2016. február 25. (csütörtök)
A kommunizmus áldozatainak emléknapján a Kosztolányi Dezső
Céltársulás szervezésében egy beszélgetést kezdeményeztünk, egy
olyan ember társaságában, aki nem csak átélte ’56-ot, de fontos
szerepet is játszott az eseményekben. Már az első pillanattól
kezdve látszott, hogy ez nem egy hétköznapi alkalom lesz, majd az
ötödik perc után biztosak is voltunk benne. Vendégünk elmesélte,
hogy mi módon csöppent bele az események kellős közepébe.
Abban az időben példa nélküli volt, hogy pár ember ilyen
Balla Péter
mértékben fel merjen szólalni a rendszer ellen. Többek között arról
is szó volt, hogy az október 22-én megrendezett diákok által szervezett gyűlésen miképpen
kiáltották ki 16 pontjukat a hallgatók, illetve milyen érzést váltott ki ez a lakosságból.
Debreczeni László szerint, ezek után az emberek képesek voltak leszakítani magukról a
félelem láncát. A beszélgetés során egy percig sem úgy gondolt az ember a történtekre, mint
gyászünnepre, hanem mint a megcsillanó reményre egy új, és jobb lét irányába. A beszélgetés
végén a magyar történések globális következményeiről is szó esett, ezen kívül a mai
álláspontról a külföldiek szemszögéből. Laci bácsinak köszönjük az előadást és bízunk benne,
hogy a továbbiakban is sok hasonló beszélgetésre sor kerülhet még.

