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Párkapcsolat felsőfokon – Vonzásban: párkapcsolati
típusok
2016. március 1. (kedd)

2016. március 1-jén, kedden este lezajlott a
Párkapcsolat felsőfokon című előadássorozatunk
második állomása, “Vonzásban – párkapcsolati
típusok” címmel. Hiába kértünk és kaptunk is
nagyobb termet az egyetemtől, az érdeklődés így
is minden előzetes várakozásunkat felül múlta,
így

sem

fértünk

nagyelőadójában,

el

a

ahová

TTK

C/V/II-es

hozzávetőleg

200

érdeklődő fiatal érkezett.

A közönség

Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus
Egyházmegye párkapcsolati szakértője ezúttal is lélekemelő előadást tartott, szemléletében az
egészséges, keresztény alapokon álló párkapcsolatokról beszélt, ezzel is erősítve a házasság és
a nagycsalád intézményét.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének pécsi
csoportja közös kezdeményezése 2016. március 22-én, ugyanígy 18.00-kor folytatódik.
Helyszínről bővebb infó a későbbiekben.
Bárkinek, akár névvel, akár anonim módon kérdése adódna az elhangzottakat illetően Nagy
Péterhez, az a parkapcsolat@kosztolanyiceltarsulas.hu e-mail címen felteheti, s Nagy Péter,
valamint szakértői csapata a negyedik, áprilisi alkalommal fog válaszolni a feltett kérdésekre.
A rendezvény fővédnöke Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
elnöke.
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Folytatódott a Kosztolányi Tehetség Program
2016. március 4. (péntek)

Önkénteseink a laskói diákokkal

2016. március 4-én, pénteken folytatódott a Kosztolányi Tehetség Program. Hallgatóink
ezúttal is Vörösmartra, Csúzára, Sepsére, Laskóra és Kórógyra látogattak el. A hospitálás
mellett mindegyik helyszínen tanítás után ügyességi vetélkedőkre került sor.
A Vörösmarti Általános Iskola, köszönhetően a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont és a PTE
TTK Földrajz Intézet oktatóinak felajánlásának, több száz magyar nyelvű tankönyvhöz
juthatott a Kosztolányi Dezső Céltársulás jóvoltából, Pintér Barnabás önkéntesünk navigálása
mellet.
A Laskói Általános Iskolában hospitáló hallgatók közül Hohmann Gábor, a program
koordinátora, Kovácsevity Anna igazgatónővel együtt ellátogatott Várdarócra is, ahol
betekintést nyert az ottani tagintézmény működésébe. Laskón a későbbiekben egyébként arra
is lesz lehetősége a hallgatóknak, hogy a hospitálás mellett némelyik osztályban órát is
tarthassanak egy-egy alkalommal. A nap végén a Laskói Általános Iskolában hospitáló pécsi
diákok a gyermekek készülő március 15-i műsorát is megnézték, majd ezután kezdődött a
vetélkedő.
Az Élő honfoglaló játék ezúttal Kórógyra került, ahol szintén nagy sikert aratott tanárok és
diákok körében.
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Pécsi Kalandozások
2016. március 9. (szerda)
Pécsi Kalandozások néven átfogó diákutaztatási
programot indít a Kosztolányi Dezső Céltársulás, a
pécsi Zsolnay Kulturális Örökségkezelő Non-profit
Kft.-vel közösen. A rendezvény célja, hogy minél
több délvidéki és horvátországi magyar iskolás
juthasson el a baranyai megyeszékhelyre, akiknek
ellátását és programjait teljes egészben a szervezők
vállalják

Kedves Richárd

A tervek szerint 2016-ban 400 magyar iskolás
érkezhet Pécsre a program keretében az egykori

Jugoszlávia területéről, akik a Dél-Dunántúl fővárosa mellett Mohácsot is megtekinthetik
majd. A rendezvénysorozat kiemelt projektje nyáron a Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi
Tábor lesz, melyet a Kosztolányi Dezső Céltársulás 2014 óta hagyományosan megrendez.
Az első turnusban a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola 40 fős csoportja
érkezik Pécsre, 2016. március 14-15-én.
A program koordinátora Kedves Richárd, a Kosztolányi Dezső Céltársulás alelnöke.
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Bemutatkozó est a MÁSZ-ban
2016. március 9. (szerda)

2016. március 9-én bemutatkozó estet tartott
a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi
Diákszövetség a rácvárosi Márton Áron
Szakkollégiumban

határon

diákoknak.

Balázs

Nagy

túli

magyar

ismertette

az

egyetemisták számára kínált programokat,
valamint Kedves Richárd a Kosztolányi
Dezső Céltársulás tevékenységéről beszélt. A
találkozó ezután kötetlen társalgással és
borkóstolással egybekötve folytatódott. A jó hangulatú est eredményeként többen vállalták,
hogy a jövőben részt vesznek a Kosztolányi Dezső Céltársulás programjainak kivitelezésében
és csatlakoznak a közösséghez.

Megemlékezés, 2016. március 15.
2016. március 15. (kedd)

A

Kosztolányi

képviseletében
önkéntes
koszorúzott,

és

Dezső

Balla
Nagy
március

Péter

Céltársulás
egyetemista

Balázs
15.

főtitkár
ünnepének

alkalmából a pécsi Kossuth téren.
A megemlékezésen számos egyetemista
önkéntesünk

mellett

a

Céltársulás

bácsfeketehegyi helyi szervezetének 40 fős
küldöttsége is részt vett, akik az ottani Nikola Đurković Általános Iskola tanulói és tanárai.
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Pécsi Kalandozások: Bácsfeketehegyi Nikola Đurković
Általános Iskola
2016. március 15. (kedd)

2016. március 14-15-én indult útnak a Kosztolányi Dezső Céltársulás határon túli magyar
iskolásoknak szóló diákutaztatási programja, a Pécsi Kalandozások, melynek keretében a
bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskola 40 fős csoportja tölthetett két napot
Pécsett, felkeresve a város történelmi nevezetességeit, valamint végigjárva a Zsolnay Negyed
csodáit. A diákok március 15-én, a városi ünnepségen is részt vettek, nemzeti ünnepünk
alkalmából.
A program a Zsolnay Örökségkezelő Non-Profit Kft. támogatásával, a két szervezet közötti
szoros együttműködésben valósult meg. Külön köszönet illeti a ZSÖK rendezvényszervező
részélegének munkatársa, Horváth Gyula munkáját, aki ezúttal is kulcsszerepet vállalt a
rendezvény lebonyolításában. A helyszínen a Kosztolányi Dezső Céltársulás pécsi és
bácsfeketehegyi önkéntesei segítették a csoportot.
A kezdeményezés április első hetében folytatódik, amikor a drávaszögi Vörösmarti Általános
Iskola felső tagozatos diákjaiból álló 40 fős csoport érkezik majd Pécsre a második turnus
keretében.
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Kosztolányi Kupa 2016
2016. március 16. (szerda)

A győztes csapat, a Kaposvári Légió
2016. március 16-áról 17-ére virradóra lezajlott Pécsett az egyetem hagyományos éjszakai
futsal bajnoksága, a Kosztolányi Kupa, amelyen idén 11 csapat mérkőzött meg egymással. A
győztes az idén Major Péter gárdája, a “Kaposvári Légió” lett, név szerint; Major Péter, Végh
Krisztián, Sulcz Richárd, Vendriczki Balázs, Ábrahám Balázs, Dobos Richárd, Sándor
Gergely és Földi Zoltán. A torna gólkirálya is az ő csapatukból került ki, Sándor Gergely
személyében 10 rúgott góllal.
A bajnokság célja a sport mellett ezúttal is a délvidéki iskolakezdők támogatása volt. A célra
mintegy 90.000 Ft gyűlt össze. A kezdeményezés a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a PTE
Sportiroda közös szervezésében valósult meg, Dr. Bódis József, a PTE rektorának
fővédnöksége mellett. A torna főszervezői Engert János és Pintér Barnabás egyetemista
önkénteseink voltak
Arról, hogy melyik településre kerül a verseny bevétele április folyamán dönt majd a
Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöksége.
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Barkóczi Csaba: Napirenden kell tartanunk a felvidéki
magyarság kérdését
2016. március 22. (kedd)

Barkóczi Csaba és Csáky Pál
2016. március 22-én hazatért Brüsszelből Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Dezső Céltársulás
elnöke, aki február utolsó hetétől Csáky Pál felvidéki magyar EP képviselő meghívására
ösztöndíjjal egy hónapot töltött a Magyar Közösség Pártja egyetlen brüsszeli küldöttjének
európai parlamenti irodáján. A szakmai gyakorlat alatt az Állampolgári jogok, bel- és
igazságügyi Bizottság (LIBE Comittee) munkájába kapcsolódott be, illetve a lakossági
kezdeményezésekkel foglalkozó Petíciós Bizottság tevékenységébe. Utóbbinak Csáky Pál
nem csak tagja, hanem egyben alelnöke is. Képviselő úr mellett részt vett a magyar delegáció
néppárti tagjainak ülésein is.
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Barkóczi Csaba elmondta, hogy meghívása, mindamellett, hogy politológusként kiváló
lehetőség volt szakmai fejlődésére, valamint arra, hogy betekintést nyerjen a nemzeti
kisebbségek európai szintű érdekképviseletének mechanizmusaiba, egyben óriási elismerés is
a határon túli magyarság ügyében szerepet vállaló pécsi hallgatók felé, akik egyre több
fórumon tudják pozitív módon felhívni saját tevékenységükre és ezáltal a határon túli magyar
ügyre a közfigyelmet.
A Céltársulás elnöke hozzátette; Pécs földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan nehéz gyakorlati
lépéseket tenniük a felvidéki magyarság támogatása érdekében, ugyanakkor a KDCE tagjai
mindent megtesznek azért, hogy a Szlovákia területén élő magyarok helyzete folyamatosan
napirenden legyen a Pécsi Tudományegyetemen, az oktatók és a hallgatók is találkozhassanak
ennek a nemzetrésznek a problémáival. Az elnök szerint ez erkölcsi kötelességük is, hiszen a
PTE az egykori pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem törvényes jogutódja. Ennek
szellemében április 12-én a PTE KTK-n megemlékezést tartanak a felvidéki kitelepítettek
emléknapja alkalmából és terveik szerint minden félévben szervezni fognak legalább egy a
felvidéki magyarság témájával kapcsolatos programot, vagy előadást, főként szlovákiai
magyar közéleti személyiségeket meghívva. Hozzátette, csalódott, hogy az MKP ismételten
nem került 2016. március 5-én a parlamentbe, mégis úgy véli, hogy tiszta magyar
érdekképviseletre van szükség, mivel a vegyes párt inkább az asszimilációt, mint a magyarság
megmaradásának ügyét szolgálja.
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Párkapcsolat felsőfokon: Csapdák és hazugságok
hálójában
2016. március 22. (kedd)

Párkapcsolat felsőfokon - harmadik alkalom

2016. március 22-én, kedden este tartotta a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület párkapcsolati rendezvénysorozatának harmadik
állomását, Csapdák és hazugságok hálójában címmel. Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus
Egyházmegye párkapcsolati szakértője ezúttal is nagy sikert aratott. Ismételten köszönjük
mindenkinek a fokozott érdeklődést!
A rendezvénysorozat április 12-én, kedden este zárul egy szakértői kerekasztal-beszélgetéssel
a PTE BTK C/V/2-es termében.
Bármilyen

kérdésetek

van

Nagy

Péterhez

a

témát

illetően,

azt

a

parkapcsolat@kosztolanyiceltarsulas.hu e-mail címen feltehetitek, akár névvel, akár anonim
módon.
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Önkénteseink is részt vettek a Zenta Kollégium
munkájában
2016. március 26. (szombat)
2016. március 18-26. között zajlott a
Lakiteleki Népfőiskola szervezésében a
Zenta Kollégium, melyet az IKON – Ifjú
Konzervatívok a Nemzetért koordinált, s
melybe

a

Pécsi

Tudományegyetem

hallgatói is bekapcsolódtak, köztük a
Kosztolányi

Értékfeltáró kutatómunka

önkéntese;

Dezső

Agonács

Céltársulás
Izabella,

öt

Guellala

Nacer-Eddine, Mateescu Gabriel, Mieth Petra és Szabó Zsolt Adrián. A program során a
résztvevők a magyarság értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérését tűzték ki
célul.
A kosztolányisoknak a kutatási lehetőségbe való bekapcsolódásért külön köszönet illeti
Hágen Ádámot, az IKON szervezőjét, aki lehetővé tette önkénteseink csatlakozását a
munkához.

1895. március 29-én, 121 évvel ezelőtt született
Szabadkán névadónk, Kosztolányi Dezső.

"Így váltod a múltat jelenné,
hogy itt se légy és megmaradj,
a végeset is végtelenné,
és bárhová nézek, te vagy."
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Ünnepeld velünk a Pécsi Tudományegyetemet és támogasd
Te is 200 Ft-tal a határon túli iskolakezdőket!
2016. március 31. (csütörtök)
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