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Bemutatkoztak pécsi ifjúsági csoportunk új tagjai
2016. április 6. (szerda)

Közösségi est a Pannon Magyar Ház udvarán

2016. április 6-án közösségi estet rendezett a PFM Pécsett a Pannon Magyar Házban. A
program különlegessége, hogy most került sor számos új egyetemista önkéntesünk
csatlakozására is.
A rendezvény egy rövid személyes bemutatkozást követően Sternóczky Karolina szervező
felvezetése mellett különböző ismerkedős játékokkal indult a Ház udvarán, majd Barkóczi
Csaba ismertette a Kosztolányi Dezső Céltársulás előtt álló áprilisi programokat, Engert János
pedig röviden a PTE 1367 Történelmi emlékfutásról beszélt.
A jó hangulatúra sikerült közösségi est éjszakába nyúló kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Pécsi Kalandozások, Vörösmarti Általános Iskola (Drávaszög)
2016. április 6-7. (szerda-csütörtök)

Vörösmarti diákok és tanáraik a pécsi Székesegyház előtt

2016. április 6-7. között folytatódott a Kosztolányi Dezső Céltársulás határon túli magyar
iskolásoknak szóló diákutaztatási programja, a Pécsi Kalandozások, amelynek keretében a
drávaszögi Vörösmarti Általános Iskola 40 fős csoportja tölthetett két napot Pécsett,
felkeresve a város történelmi nevezetességeit.
A gyermekek érkezésük után a Zsolnay Negyed Rózsaszín (Porcelán) Kiállítását és a
Látványmanufaktúrát tekintették meg, melyben képet kaphattak az értékes porcelán
készítésének módjáról. Ebéd után ellátogattak Kovács Gyula cukormanufaktúrájába és
idegenvezetéssel körbesétáltak a Zsolnay Negyed gigantikus épületei mellett. A programot
délután a Planetárium, az M21 Galéria és az interaktív játékokkal teli Fizika Labor felkeresése
zárta.

Vacsorát

követően

a

gyermekek
4

éjszakai

városnézésen

vehettek

részt.

Második nap megtekintették Pécs nevezetességeit, az Ókeresztény Sírkamrákat (Farkas István
Gergely vezetésével), majd a PTE BTK történelem oktatója, Dr. Majdán János kalauzolásával
a Barbakánt, a Székesegyházat, a Középkori Egyetem épületét, a várfalat és a püspöki palotát,
majd a Széchenyi téren álló Dzsámit és az onnan nyíló történelmi Király utca nevezetes
épületeit, köztük a Pécsi Nemzeti Színházzal.
Ebéd után a csoport túrázott a Tettyére és felkereste Havas templomot. A túrát követően a
tettyei palotaromok között a pécsi szablyavívók tartottak bemutatót az iskolásoknak, akik
közül a vállalkozóbbak egy vívóórán is kipróbálhatták tehetségüket.
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 önkéntesei
és a vörösmarti iskola pedagógusai segítették a csoportot.
A kezdeményezés májusban folytatódik, amikor a drávaszögi Laskói Általános Iskola felső
tagozatos diákjaiból álló 40 fős csoport érkezik majd Pécsre a harmadik turnus keretében.
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Áprilisban is tart a Kosztolányi Tehetség Program
2016. április 8. (péntek)

Pécsi egyetemisták a kórógyi iskolások körében

Pénteken (2016. április 8.) ismét Drávaszögbe és Szlavóniába utazhattak a Pécsi
Tudományegyetem osztatlan tanárképzésében tanuló egyetemi hallgatók a Kosztolányi
Tehetség Program keretében.
A pedagóguspalánták most először mindhárom településen; Vörösmarton, Laskón és
Kórógyon egyaránt kipróbálhatták az oktatás szépségét, egyetemi szakjuknak-szakpárjuknak
megfelelően. Emellett Kórógyon ezúttal is hódított a néptánc és az Élő Honfoglaló társasjáték.
A nap zárásaként Vörösmarton a helyi iskola pedagógusai helytörténeti kirándulást szerveztek
diákjainknak.
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Helytörténeti kirándulás Vörösmarton
2016. április 8. (péntek)
Miért

érdemes

a

Kosztolányi

Dezső

Céltársuláson keresztül teljesíteni a közösségi
pedagógiai gyakorlatot?
Elsősorban azért, mert az ebbe bekapcsolódó
diákok nem csak az utolsó félévükben, hanem
már jóval előbb is tapasztalatot szerezhetnek

Vörösmarti pincesoron

az iskolai oktatásban és az országban

egyedülálló speciális szaktudásra tehetnek szert.
Emellett

azonban

közösségi

a

élményt

program
is

jelent

óriási
a

résztvevőknek. A hallgatókat a 2016. április
8-i

alkalom

délutánján

a

Vörösmarti

Általános Iskola tanárai egy meglepetés
helytörténeti kirándulással lepték meg, ahol
a diákok végigjárták a település múzeumát,
öko-parkját, helyi nevezetességeit, valamint az iskola hittanoktatója, Sipos-Tűr Klára és
családja finom pogácsával fogadta őket a vörösmarti pincesoron.
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Látogatás Bellyén
2016. április 11. (hétfő)

Savojay Jenő kastélya Bellyén – elhagyatott, leromlott és gránáttalálattól sérült állapotban

2016. április 11-én a drávaszögi magyarság egyik központi településén, Bellyén, az ottani
magyar közösség jeles képviselőjével, a Bellyei Járás elöljárójával, Varga Gáborral
találkozott a Céltársulás küldöttsége, akivel a település helyzetéről, a magyarság
lehetőségeiről,

az

iskolában

zajló

magyar

nyelvápolásról,

a

falusi

turizmusról,

kétnyelvűségről és a magyar műemlékek állapotáról beszélgettek.
A látogatás során Varga Gáborral és Böröcz Ferenc helyi lakossal, aki kedvtelésből
helytörténész-idegenvezető, Barkóczi Csaba, Nagy Balázs, Dukai Edit és Mateescu Gabriel
megtekintették az elhagyatott Savojay Kastélyt is.
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Látogatás Doroszlón
2016. április 11. (hétfő)

2016. április 11-én a nyugat-bácskai Doroszlóra látogatott a Kosztolányi Dezső Céltársulás
képviseletében Dukai Edit, Barkóczi Csaba, Nagy Balázs és Mateescu Gabriel, ahol Gellér
Enikő, a Doroszlói Ifjúsági Szervezet elnöke fogadta a küldöttséget, valamint a helyi
fiatalokat tömörítő szervezet több lelkes tagja.
A látogatás során végigjárták Doroszló nevezetességeit, köztük a minden évben több ezer
zarándokot vonzó Szentkutat is.
A céltársulás küldöttsége a találkozó idején megbeszélést folytatott a Helyi Közösség, a
doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskola, a doroszlói Móricz Zsigmind Művelődési Egyesület,
valamint a falu életében fontos közösségformáló szerepet betöltő Önkéntes Tűzoltó Testület
vezetőségével.
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Kosztolányi Est Újvidéken
2016. április 11. (hétfő)

Találkozó az Apáczai Diákotthon lakóival

2016. április 11-én, Szilágyi Zoltán hertelendyfalvi református tiszteletes és Nagy Nikoletta
újvidéki egyetemista meghívására Újvidéken az Apáczai Diákotthon lakóival találkozott a
Kosztolányi Dezső Céltársulás küldöttsége.
A közös esti áhítatot követően Barkóczi Csaba, a szervezet elnöke rövid tájékoztatást nyújtott
a Céltársulás programjairól, s az egyetemisták számára kínált lehetőségekről, majd
kötetlenebb ismerkedéssel és beszélgetéssel folytatódott az este, melynek folyamán számos
együttműködési lehetőséget találtak a résztvevők.
A rendezvényen Martinek Imre, a Hét Nap délvidéki hetilap munkatársa is jelen volt.
A közös munka hamarosan folytatódik, a kollégium több diákja érkezik az elkövetkező
hetekben Pécsre, egy közös hétvégére.
A Kosztolányi Dezső Céltársulást Dukai Edit, Barkóczi Csaba, Nagy Balázs és Mateescu
Gabriel képviselték a helyszínen.
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Párkapcsolat felsőfokon: Szakértői kerekasztal
2016. április 12. (kedd)
2016.

április

12-én

délután

Párkapcsolat

zárult

a

felsőfokon

rendezvénysorozatunk utolsó állomása ebben
a szemeszterben. A kerekasztal folyamán
Nagy Péter korábbi előadó töltötte be a
moderátor szerepét.
A kerekasztal beszélgetésen Dr. Gáti Ágnes
pszichiáter, pszichoterapeuta, Nagy Norbert,
római katolikus pap, egyetemi lelkész,

Párkapcsolat felsőfokon: Szakértői kerekasztal

mentálhigiénés

szakember,

pszichodráma

vezető, Dr. Borbás Géza ügyvéd és Szücs Attila András teológus, szociálpolitikus,
családterápiás szakember vettek részt.
Az előadássorozat az egészséges párkapcsolatokról szólt, egymás tisztelete, a keresztény
alapokon nyugvó házasság és a nagycsalád intézményének jegyében.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött az előadásokra, a következő félévben folytatjuk!
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Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja
2016. április 12. (kedd)

Gyertyagyújtás a PTE BTK főbejáratánál a felvidéki kitelepítettek emléknapján

2016. április 12-én este csendes gyertyagyújtással emlékeztünk a Beneš-dekrétumok
következtében szülőföldjükről elűzött felvidéki magyarokra.
A kezdeményezés alkalmából mintegy hetven egyetemista gyújtott gyertyát a PTE BTK
főbejáratának lépcsőjénél.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás fontosnak tartja kiemelni, hogy a Pécsi Tudományegyetem a
pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem törvényes jogutódja, ezért is lényeges, hogy az
egyetem hallgatói tanulmányaik alatt képet kapjanak a felvidéki magyarság történelméről,
sorsfordító eseményeiről és jelenlegi állapotáról.
A rendezvényen részt vett Dr. Bokor Béla, a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért
Alapítvány kuratóriumának elnöke is.
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Az 52. számú Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat vezetői
Pécsett
2016. április 15-17. (péntek-vasárnap)
2016. április 15-17. között a szabadkai 52.
számú Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat
felnőtt, egyetemista és középiskolás vezetői
szerveztek vezetőképzőt Pécsett, melynek
azon 2016 februári találkozó adta az ötletét,
minek során a Kosztolányi Dezső Céltársulás
vezetői Szabó Hunor szabadkai cserkésszel
egyeztettek

a

két

szervezet

közötti

együttműködés lehetőségeiről.

Közös vacsora a Pannon Magyar Házban

A rendezvényre meghívást kapott Barkóczi Csaba, a céltársulás elnöke és Nagy Balázs, a
céltársulás főtitkára is.
A rendezvényt a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
a szálláshely teljes körű biztosításával támogatta.
A hétvégét követően az együttműködés a továbbiakban is folytatódik, hiszen ősszel szabadkai
gyermekek is bekapcsolódnak a Pécsi Kalandozások programsorozatunkba az 52. számú
Kosztolányi Dezső Cserkészcsapaton keresztül, valamint a két szervezet közösen koszorúz
majd novemberben Szabadkán, a délvidéki vérengzésekről való megemlékezésen és
Kosztolányi Dezső halálának évfordulóján.
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Ukrajna ma és holnap – kárpátaljai magyarok a háború
árnyékában
2016. április 19. (kedd)

Jobbról balra: Dombóvári Márton, Dr. Kákai László, Dr. Gönczi Andrea és Beke Zoltán

2016. április 19-én kerekasztal-beszélgetést szerveztünk szlavisztikus és politológus
hallgatóknak az orosz-ukrán konfliktussal és a kárpátaljai magyarság helyzetével
kapcsolatosan, a témakör több pécsi szakétőjének és kutatójának részvételével.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak Dr. Gönczi Andrea, beregszászi származású
történész, Dr. Kákai László, politológus, a PTE BTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok
Tanszék vezetője és Dombóvári Márton, szlavisztikus, az információs háborúk témájának
kutatója. A beszélgetést Beke Zoltán közgazdász moderálta.
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Tisztújítás a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi
Diákszövetségnél, 2016
2016. április 20. (szerda)

Megtartotta éves tisztújító közgyűlését a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi
Diákszövetség.
Az új elnök Somogyi Bálint, harmadéves szlavisztika szakos hallgató lett, alelnökök pedig
Engert János és Nagy Balázs. A szervezet PR és marketing ügyeit pedig a továbbiakban
Somorai Renáta fogja irányítani.
A rendezvényen résztvevők elfogadták a diákszervezet új szervezeti és működési
szabályzatát, valamint ismertették a Kosztolányi Dezső Céltársulás következő hetekben
aktuális programjait.
A közösségi est vendége volt Fehér Viktor, az Újvidéki Egyetem hallgatója.
A program végül éjszakába nyúló kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Könyveket kaptunk a Határokon Túli Magyarságért
Alapítványtól
2016. április 21. (csütörtök)

Több száz könyvet kapott a Kosztolányi Dezső
Céltársulás

a

Határokon

Túli

Magyarságért

Alapítványtól, melyek nagy részét még április folyamán
drávaszögi magyar iskolákhoz fogjuk eljuttatni.
A kezdeményezés apropója volt, hogy megkezdődtek a
telet követő, minden évben esedékes tavaszi munkák a
Pannon Magyar Házban, melyekbe a Kosztolányi Dezső
Céltársulás is aktívan bekapcsolódott. A hosszú távú cél
az épület évek óta raktárként használt pincehelyiségének
rendezvénytérré alakítása. A munkával párhuzamosan a
Több száz könyvet kaptunk a HTMAtól

raktárban felhalmozódott könyvek szortírozására is sor
került, melyek között ifjúsági irodalom, mesekönyvek,

szépirodalom (kötelező olvasmányokkal) és tankönyvek is találhatóak.
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Köszönetnyilvánítás – PTE 1367 Történelmi Emlékfutás
2016. április 27. (szerda)

Köszönjük mindenkinek! Rengetegen voltunk 2016. április 27-én a PTE 1367 Történelmi
Emlékfutáson!
Külön köszönet azoknak, akik a részvétel mellett támogatták a határon túli magyar
iskolakezdőket! Szerencsére szinte minden csapat fontosnak tartotta az ügyet! Külön köszönet
az egyetem sportigazgatójának, Hári Józsefnek és a PTE Sportiroda munkatársainak, akik a
rendezvényt kezdeményezték és koordinálták és külön köszönet a futónagyköveteknek, akik a
futásra és a délvidéki iskolakezdők támogatására buzdították az egyetem hallgatóit!
A befolyt támogatások összeszámolását követően május első hetében dönt a Céltársulás
elnöksége, hogy a tavasszal lezajlott két jótékonysági sportrendezvény bevételét mely határon
túli települések iskoláihoz fogjuk eljuttatni!
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Ismét könyveket kapott a Vörösmarti Általános Iskola
2016. április 29. (péntek)

Tankönyvek, lexikonok, mesekönyvek, ifjúsági irodalom
Idén immár másodszor kapott könyveket, köztük sok tankönyvet, ifjúsági irodalmat, gyermekés mesekönyveket, a drávaszögi Vörösmarti Általános Iskola a Kosztolányi Dezső
Céltársulástól. A válogatott könyveket, melyeket nemrég a pécsi székhelyű Határokon Túli
Magyarságért Alapítványtól vettünk át, a Kosztolányi Tehetségprogram keretében közösségi
gyakorlatot végző hallgatóink juttatták el a magyar iskolának.

18

Helyismereti túra Kórógyon a Kosztolányi Tehetségprogram
által
2016. április 29. (péntek)

A Kosztolányi Tehetségprogram április 29-i alkalmával Kórógyra utazó diákjainkra a
hospitálás és magyar nyelvű órák tartása mellett más program is várt, hiszen ezúttal Kel
Rózsika igazgatónő egy tradicionális helyi magyar gasztronómiai fogásokból álló ebédre
invitálta a résztvevőket. Délután pedig helyismereti sétát szervezett a pécsi hallgatóknak,
amelynek során megtekintették a kórógyi vadászházat, a faluközpontban lévő magyar
kulturális épületeket, az önkéntes tűzoltóotthont, a háborús emlékművet, a híres kórógyi
református templomot és az új építésű katolikus imaházat.
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Együtt Kórógy, Szentlászló és Haraszti
2016. április 29. (péntek)

Barkóczi Csaba, Kel Rózsika (Kórógy), Bocka Szilvia (Szentlászló) és Szenn Péter (Haraszti)

Összefogott három szlavóniai magyar falu: Kórógy, Szentlászló és Haraszti.
Bocka Szilvia szentlászlói igazgatónő, Kel Rózsika, a kórógyi magyar iskola igazgatója,
Szenn Péter, a haraszti református közösség lelkipásztora és Barkóczi Csaba, a Céltársulás
elnöke pénteken (április 29.) tartott közös megbeszélést Kórógyon, hiszen a Kosztolányi
Dezső Céltársulás által indított Református Cserediák Program májusban folytatódik
Délvidéken és Szlavóniában. Ezúttal a pécsi iskolások utaznak a határon túlra.
A szlavóniai családokhoz látogató diákok egyaránt megismerhetik majd mindhárom település
magyar emlékeit, történelmét, hagyományait, de a kórógyi, szentlászlói és haraszti magyar
gyermekek is találkozhatnak egymással, hiszen a tanítás után délutánonként mindig másik
falu ad helyszínt a programoknak. A pécsi diákok a csereprogram idején Eszék várát is
megcsodálhatják majd.

20

Kosztolányi Tehetségprogram, 2016. április 29.
2016. április 29. (péntek)

2016. április 29-én zárult a Kosztolányi Tehetségprogram a 2015/2016. tanév tekintetében.
Májusban már csak a pótlási alkalmon résztvevő hallgatók utaznak majd valamely
horvátországi magyar tanintézményhez. Az utolsó látogatásnál a hospitálás és az oktatási
gyakorlat mellett délutáni játékokra is sor került.
A program sikerességét mutatja, hogy a búcsúzás nagyon nehezen ment, a gyerekek szerették
volna, ha nem ez az utolsó alkalom a mostani tanévben, hogy egyetemisták érkeznek
hozzájuk. Hohmann Gábor a program helyszíni koordinátora, azonban megnyugtatta őket,
hogy szomorkodásra semmi ok, hiszen jövőre is érkeznek pécsi egyetemisták a drávaszögi ás
szlavóniai iskolákba.
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Dr. Bokor Béla: Sorsok és közösség
2016. április 30. (szombat)

Dr. Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Dr. Bokor Béla, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Határokon Túli
Magyarságért Alapítvány kuratóriumának elnöke “Sorsok és közösség – ember- és
kultúramentés a délszlávháború idején” címmel tartott rendkívül lebilincselő és izgalmas
előadást április 30-án újvidéki barátainknak arról a nagymértékű összefogáson alapuló
segítségnyújtásról, amelyet drávaszögi magyarokért aggódó pécsi értelmiségiek végeztek
1991-1996 között a háború sújtotta terület magyar lakosságának megsegítése érdekében.
Az előadást a délvidéki és drávaszögi magyar fiatalság jelenlegi helyzetéről szóló hosszas
konstruktív beszélgetés követte.
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Sajtószemle (Hét Nap – vajdasági magyar hetilap)
2016. április 27. (szerda)

„A kitűzött cél elérése és az odáig vezető út az, ami számít!”
Martinek Imre | 2016.5.2 | LXXI. évfolyam 17. szám
A találkozóra Barkóczi Csabával, a pécsi Kosztolányi Dezső Céltársulás (KDC) elnökével az újvidéki
Ferences Rendház Bonaventurianum Kollégiumában került sor a szokásos hétfő esti ifjúsági imaóra
után, melyben elsősorban az Apáczai Diákotthon lány- és fiúkollégiumának lakói részeltetnek.

Beszélgetőtársam a Pécsi Tudományegyetem
politikatudományi intézetének doktorandusza,
valamint a gazdálkodási menedzsment szak
hallgatója. Ezenkívül öt éve rovatvezető az
egyetem
közgazdaság-tudományi
karán
megjelenő Fészek című lapnál, és tagja a Janus
Pannonius Közgazdasági Szakkollégiumnak.
* Először lássuk, mi a KDC, és mivel
foglalkozik.
— A KDC a Pécsi Tudományegyetem
hallgatóiból, önkénteseiből és a minket
támogató egyetemi oktatókból álló társaság. A
kezdeményezés
létrehívása
2013
szeptemberére
nyúlik
vissza.
Diákmozgalomnak indult, mely végül önálló,
nonprofit egyetemista/civil formációvá nőtte ki
magát. Főként olyan tagokkal, akik vagy
maguk, vagy valamelyik felmenőjük révén
határon túli származásúak. Céltársulásunknak
három fő szándéka van. Közülük mindenképpen a legfontosabb segíteni és ösztönözni a
Kárpát-medence magyar fiatalságát a szülőföldjén való boldogulásában. Dolgozunk továbbá a
Kárpát-medencei egyetemek magyar anyanyelvű diákjai egy közös, együttműködési
hálózatának kiépítésén. Ez utóbbival nemcsak az egyetemi élet válhat színesebbé és
tartalmasabbá, hanem a Kárpát-medence más területén élő magyar kisebbség leendő
értelmiségével is kapcsolatok épülhetnek. Működésünk harmadik fontos szegmense az
egykori Jugoszlávia, vagy mondhatnám úgy is, hogy a korábbi Dél-Magyarország területén
élő magyar kisebbségek támogatása.
* Miért éppen erre a régióra helyezték a hangsúlyt?
— Elsősorban azért, mert a nevezett térség eredetileg geopolitikailag is Pécshez kötődik.
Továbbá azért is, mert nálunk, vagyis az anyaországban — és ezt mi magunk is többször
megtapasztalhattuk — az e térségben élő magyarságról lényegesen kevesebb szó esik, mint az
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erdélyiről, a felvidékiről, illetve újabban a kárpátaljairól. Jelenlétünkkel és ténykedésünkkel
ezt az űrt is igyekszünk kitölteni, valamint segíteni, orvosolni az orvosolhatót, érdemben
felkarolni az ottani témákat. Egyébként Pécsen kívül immár Kaposváron, Szegeden,
Budapesten, Bácsfeketehegyen stb. is van helyi tagozatunk. Tudom, hogy közhelyesen
hangzik, de szilárd meggyőződésünk, hogy a jövő zálogai minden körülmények között a fiatal
generációk. Pártpolitikától függetlenül merem kimondani, hogy 2010 óta végre a
magyarországi közgondolkodás is egyre nyitottabb a határain kívül élő magyar
nemzettársaival szemben. Mindezek ellenére sajnos a mai fiatal nemzedékek, kellő tapasztalat
és értesültség hiányában, továbbra sem dolgozták le azt a hátrányt, amely nélkül lenne csak
igazán teljes a nemzeti összetartozás.
* Ezzel az általad is megnevezett segítési szándékkal valósult meg az idén februárban
városotokban az I. Pécsi Református Cserediákprogram is.
— Igen, és ennek apropójából szeretném hangsúlyozni, hogy a program felekezeti
megjelölésének nem kirekesztő, inkább motiváló jellege volt. Mi több, igen nagy a
valószínűsége annak, hogy hamarosan egy hasonló, katolikus cserediákprogram is beindul. A
református vonal részben személyes indíttatású, mivel jómagam is református vagyok,
részben pedig az általunk eddig megszólított szlavóniai és drávaszögi magyar közösségek
felekezeti hovatartozását vettük alapul.
A Trianon után elcsatolt területeken rekedt magyar közösségek számára ugyanis nemritkán
csak a református egyház tudott kapaszkodót nyújtani nyelvük és önazonosságuk
megtartásában. Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy azon a vidéken, ahol bármilyen oknál fogva
bezárták a magyar iskolát, illetve amely települések templomában magyarul nem tudó papok
prédikáltak, a beolvasztás is gyorsabb ütemben folyt. Az állapot burkoltabb formátumban
ugyan, de sajnos mindmáig tapasztalható.
Egyébként a nevezett program keretében három szlavóniai (Haraszti, Kórógy és Szentlászló)
és három vajdasági (Bácsfeketehegy, Hertelendyfalva és Törökbecse) magyar település felsős
diákjai tölthettek négy napot az idén februárban a baranyai megyeszékhelyen. Időközben a mi
tanulóink viszontlátogatásaira is folyamatosan sor kerül ezekben a horvátországi és szerbiai
közösségekben. Tervezünk továbbá mielőbb kapcsolatba lépni Torontálvásárhellyel,
Székelykevével, Maradékkal és persze a drávaszögi református településekkel is.
* Említetted, hogy a 11—14 éves korosztály számára anyanyelvi táborokat szerveznétek.
— Akárcsak a már sikerrel beindított cserediákprogramot, a kilátásba helyezett anyanyelvi
táborokat is közösségformáló, nemzetegyesítő szándékkal kívánjuk útnak indítani. Terveink
szerint a határon túlról érkező tizenévesek egy hetet töltenének el együtt Magyarország
valamely településén. Annyit máris megsúghatok, hogy ezekben a táborokban egyaránt teret
kap majd az újságírás, a sport, az irodalom és a magyar történelem. A már ugyancsak
megkezdődött, a Zsolnay-negyeddel kapcsolatos programsorozatunkkal több mint 400 diákot
fogunk utaztatni az idén. Kétnapos pécsi kirándulásokról van szó, melyeken az étkezéstől az
elszállásolásig valójában mindenről gondoskodunk a hozzánk érkező egy-egy határon túli
település harminchét vendégdiákja, illetve kísérői számára. A KDC célcsoportjai közül nem
maradnak ki az egyetemi hallgatók sem. A közösségépítő bulikon kívül gyakran szervezünk
jótékonysági sportrendezvényeket és koncerteket az egyetemen. Az ezekből származó
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bevételt a bácskai és a bánáti szórványközösségek építésére fordítjuk. Konkrétan azoknak a
magyar elsős kisdiákoknak a családját támogatjuk, akik minden megkísértés ellenére sem
íratták be gyermeküket szerb tagozatra a könnyebb érvényesülés reményében.
* Milyen forrásokra, illetve anyagi háttértámogatásra tud támaszkodni a KDC?
— Valójában csak a humán erőforrásra, az egyetemi hallgatók lelkesedésére, illetve kisebb
tételben Pécs város önkormányzatának anyagi segítségére. Rengeteg egyetemista támogat
bennünket minden tekintetben. Bensőséges kapcsolatot ápolunk továbbá a Márton Áron
Kollégiummal és a Pannon Magyar Házzal is, melyben vendégeink számára szállásról és
étkezésről tudunk gondoskodni. S persze szinte ugyanilyen jó viszonyt alakítottunk ki
városunk iskolai intézményeivel és az egyházközségekkel is. Cserébe önkénteseink az említett
institúciókat segítik ki a fontosabb rendezvényeik lebonyolítása során. A KDC anyagi
vonatkozású fedezetének előteremtéséhez aktivistáink nemritkán az egyetemi, illetve a
szakmai dolgozatuk alapján sikerrel megpályázott ösztöndíjból is elkülönítenek egy bizonyos
részt.
* Megítélésed szerint miből fakad a fiatalok ily magas fokú lendületessége?
— Az okokat sohasem firtattam, de egyébként is a kitűzött cél elérése és az odáig vezető út
az, ami számít. Programjaink során az elmúlt két évben csaknem kétezer egyetemista mozdult
meg.
Biztató, hogy a régiekkel ellentétben, akik inkább a politikát akarták importálni, illetve
megmondani, merre is legyen az arra, az én korosztályom és az utánunk érkezők már egy
merőben más irányvonal követését tartják fontosnak: meghallgatni a „kintieket”, s az ő
igényük és véleményük alapján segíteni és cselekedni.
Ezt a célt segíti elő továbbá a PTE-n tanuló leendő pedagógusokat érintő, módfelett népszerű
program is, melynek keretében csak ebben a(z) (tan)évben többtucatnyi hallgató hospitálhat
határon túli iskolában. Ami azért is reménykeltő, mert néhány éven belül, miután ők maguk is
oktatókká válnak, a saját tapasztalataikból építkezve még hitelesebben képviselhetik diákjaik
előtt a határon túlra szakadt magyarság ügyét.
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