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A szerémségi Maradékon jártak
a Céltársulás vezetői
2016.

október

1-jén

a

szerémségi

Maradékon jártak a Kosztolányi Dezső Céltársulás
vezetői kapcsolatfelvétel céljából, ahol Halász
Dániel

református

tiszteletes

fogadta

küldöttségünket. Maradékon él a legnagyobb
magyar

nemzetiségű

területén.

A

közösség

Szerémségnek

a

Szerémség

Trianon

idején

mintegy 7% része volt magyar, ma ez a szám 1%.
Mindössze 7-8 településen létezik még számottevő
magyar közösség, iskolája mindösszesen azonban
csak a maradékiaknak van.
Halász Dániel a találkozó során ismertette

Halász Dániel református tiszteletes és a KDCE vezetői
Maradékon

a szerémségi és külön a maradéki magyarság

A találkozás végén Barkóczi Csaba és

helyzetét, bemutatta a turisták számára épített

Halász Dániel a maradéki magyarságnak a

szállót, a magyar óvodát és a magyar iskolát,

Kosztolányi

melyeket egyaránt a maradéki Református Egyház

bekapcsolásáról,

létesített. A társaság megtekintette a település

magyarországi

református templomát is, mely a magyarság itteni

valamint a turizmus lehetséges fellendítésén való

legerősebb

együttműködésben állapodtak meg.

megtartóbástyájának

bizonyult

az

Dezső

utóbbi évtizedben.

Céltársulás
a

életébe

maradéki

kirándultatásának

fiatalok
bővítéséről,

Mateescu Gabriel, 2016.10.01.

Kapcsolatfelvétel Székelykevén
Október 1-jén délután Székelykevén, az
ottani magyar tanítási nyelvű Žarko Zrenjanin
Általános
Mihállyal
Kosztolányi

Iskola pedagógusaival,
és

Bíró
Dezső

való

Zoltánnal
Céltársulás

Szatmári

találkoztak
vezetői,

a

akik

egyben a település civil közösségi életének
meghatározó szereplői is.
(Folytatás a következő oldalon)
Székelykevén a Kosztolányi Céltársulás
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Kapcsolatfelvétel Székelykevén
A találkozó témája volt a Kosztolányi Dezső

mely a fiatalok helyben való boldogulási esélyeit

Céltársulás által szervezendő Őcsényi Anyanyelvi

jelentősen erősítheti. (Sajnos az utóbbi időben

Tábor, melyre a székelykeveiek is meghívást kaptak,

Székelykevéről is rengetegen elvándoroltak.)

valamint a Kosztolányi Cserediákprogram, melyre

Barkóczi Csaba és Nagy Balázs ígéretet tett

minden Dél-Bánsági település diákjait várják majd

arra, hogy a Céltársulás mindenben segíteni fogja a

idén a Dél-Dunántúlon.

Belgrádtól légvonalban alig

A

megbeszélések

tárgyát

képezték

a

20 km-re fekvő

kistelepülés magyarságát a megmaradásban.

székelykevei falusi turizmusban rejlő lehetőségek,

Kedves Richárd, 2016.10.01.

Hertelendyfalva maga a csoda
A

2016.

átadásokat

évi

dél-bánsági

megelőzően

egy

ösztöndíjnapot

Megdöbbentő volt látni, ahogy a kicsiny
Hertelendyfalván

őrizik

nyelvüket-kultúrájukat

Hertelendyfalván töltöttünk, ahol az ott élő

kisebbségben élő magyarok, akik az egész faluban

bukovinai székely családoknál kaptunk szállást,

mindössze

akik óriási szeretettel fogadtak bennünket. A

szomszédos utcákban szlovákok, szerbek, s más

látogatás alkalmával megtekintettük a Tamás Áron

nemzetek tagjai veszik körül őket vegyesen. A

Székely-Magyar Művelődési Egyesület épületét, a

település

Hertelendyfalvi

Általános

többségű nagyváros Pancsovával és közigazgatásilag

Iskolát, ahol magyar nyelvű oktatás is zajlik,

is teljesen felszámoltak önállóságát. Ráadásul az

valamint a református templomot és a falualapító

egykori falut ipartelep veszi körbe, Hertelendyfalva

Thomka Károly lelkész sírjához is ellátogattunk.

szélén ugyanis egy – a százhalombattaihoz hasonló

Testvériség-Egység

egy

hosszú

egyébként

utcában

élnek,

mára összenőtt

a

s

a

szerb

– kőolajfinomító található, több más monumentális
ipari létesítménnyel együtt.
Ha sosem találkoztam volna korábban itt élő
emberekkel, akkor tapasztalataim alapján azt
gondoltam volna, hogy ez a hely egy valódi
asszimilációs olvasztótégely lehet. Mindeközben egy
maroknyi magyar kisközösség rendületlenül őrzi
székely tradíciót, nyelvét, hitét. Hertelendyfalvát
magyar szempontból lélekemelő csodának lehet
Vendéglátóinkkal Hertelendyfalván

nevezni.
Barkóczi Csaba, 2016.10.02.
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Beiskolázási támogatásokat adtunk át a DélBánságban
Átadásra kerültek a Kosztolányi Dezső
Céltársulás

beiskolázási

támogatásai,

idén

elsőként a Dél-Bánság területén.

küldöttségünkhöz.

Torontálvásárhelyen

az

ösztöndíjak megítélésénél fontos szempont volt,
hogy az illető kisdiák többgyermekes családban
nevelkedjen.
Az

ösztöndíjátadást

Hertelendyfalván

Szilágyi Zoltán, református püspöki segédlelkész
és Lőcsei Márta, a Tamási Áron Székely-Magyar
Művelődési

Egyesület

Torontálvásárhelyen

önkéntese,

valamint

Martinek

Imre

biológiatanár, a Hét Nap vajdasági magyar hetilap
kül-munkatársa szervezték meg.

Torontálvásárhelyen (Fotó: Martinek Imre)

Hertelendyfalván a vasárnapi református
Istentisztelet keretében, Halász Béla, a Szerbiai
Református

Keresztyén

Egyház

püspökének

köszöntője után adtuk át az adományokat, míg
Torontálvásárhelyen az érintetteket személyesen
megkeresve

otthonukban

köszöntük

meg

a

magyar iskolaválasztást. Utóbbi helyszínen a
település

egykori

tannyelvű

Moša

igazgatója,

Balogi

polgármestere,
Pijade
András

a

magyar

Általános

Iskola

is

Hertelendyfalván (Fotó: Martinek Imre)

A Céltársulást Barkóczi Csaba elnök, Nagy
Balázs

főtitkár,

Szabó

Róbert

önkéntes

és

Mateescu Gabriel fotós képviselték.
Kedves Richárd, 2016.10.12.

csatlakozott

Félezer pécsi diák hallgatta meg Teleki Júliát
A Kosztolányi Dezső Céltársulás és a
Keskenyúton

Délvidéki

Mártírium

1944-’45

vonatkozásában. Ez utóbbinak jegyében rendhagyó
történelem

óra

sorozat

keretében

hét

pécsi

Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalság

középiskolában és a pécsi egyetemen tanuló diákok

oktatását, magyar kultúránk megismertetését és

számára

hagyományaik ápolását, valamint történelmünk

világháborút követően a magyar kisebbség sérelmére

minél szélesebb körű megismertetését, kiemelten az

elkövetett bácskai, bánsági és drávaszögi atrocitások

egykori

történetét. (Folytatás a következő oldalon)

délvidéki

magyarlakta

területek

igyekeztünk

bemutatni

a

második

5

Félezer pécsi diák hallgatta meg Teleki Júliát
Az előadónk, Teleki Júlia szemtanú és

nemzetiségű

személyt

túlélő, aki 2016. október 3. és 6. között látogatta

koncentrációs

meg

anyanyelvük következtében.

a

Pécsi

Történettudományi

Tudományegyetem

Intézetét,

a

Gandhi

Ma

táborba

Magyarországon

megöltek

vagy

zártak,

pusztán

már

szabadon

Gimnáziumot, a Janus Pannonius Gimnáziumot,

emlékezhetünk, de ehhez közel negyedévszázad

a Széchenyi István Gimnáziumot, Leöwey Klára

kellett, ezt megelőzően a diktatúrában még szólni

Gimnáziumot,

Lajos

sem lehetett az eseményekről. Szerbiában és

Gimnáziumát és a Koch Valéria Iskolaközpontot,

Horvátországban még ma is sok esetben inkább

ahol a családját és szülőfaluját ért személyes

tabunak számít a kérdéskör. Éppen ezért fontos,

tragédiákról tartott megrendítő előadást a diákok

hogy minél többen megismerjék, hogy mi történt

számára.

1944-1945 telén a Délvidéken.

Ciszterci

Rend

Nagy

Teleki Júlia a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban

Az előadás témája a személyes tragédiák

Teleki Júlia előadása a Széchenyi István Gimnáziumban

mellett az 1944 őszén elkezdődő bácskai és
bánsági magyarok elleni genocídium, mely sok

Az előadás-sorozattal párhuzamosan a

tankönyvből súlyosságához mérten a mai napig

Délvidéki Magyar Golgota vándorkiállítás is

hiányzik, s csak lábjegyzetben vagy pár szóban

bemutatásra kerül a Pécsi Tudományegyetem

tesznek róla említést, noha a Don-kanyar, a

több karán is október hónap folyamán.

holokauszt és a szovjet megszállás mellett egyik
legtöbb áldozatot követelő eseménye világháborús
veszteségeinknek.

Josip

Broz

Tito jugoszláv

partizánjai a kollektív bűnösség jegyében közel
40.000

6

magyar

és

legalább

ennyi

német

Barkóczi Csaba, 2016.10.06.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/10/06/fele
zer-pecsi-diak-hallgatta-meg-teleki-juliat/

Beiskolázási támogatások, Bácsfeketehegy
A Kosztolányi Dezső Céltársulás tegnap
Bácsfeketehegyen,

az

ottani

Nikola

Đurkovic

Általános Iskolában adta át beiskolázási támogatásait
(10.000 Ft iskolakezdőnek diák részére) a magyar
tagozaton első osztályt kezdő gyermekek szüleinek. A
rendezvényen Bojtos Béla iskolaigazgató, egyben a
település polgármestere, valamint Sárközi István, a
Feketics Művelődési Egyesület elnöke köszöntötték a
Céltársulás képviselőit.
Az átadón a Kosztolányi Céltársulást Barkóczi

Ösztöndíjátadás Bácsfeketehegyen, magyar iskolakezdők
részére

Csaba, Faragó Papp Boglárka, Kasza Nikoletta, Nagy
Kedves Richárd, 2016.10.06.

Balázs, Sárközi István és Somorai Renáta képviselték.

A délvidéki magyarok és bukovinai székelyek
üldöztetésének történetét mutatta be Gutai István
A Földönfutók, hontalanok című könyv
szerzője,

Gutai

István,

előadásokat

a

pécsi

Angster

József

paksi

Szakközépiskola, valamint a pécsi Radnóti Miklós

könyvtárigazgató és író járt Pécsett, ahol a

Közgazdasági Szakközépiskola mintegy 80 diákja

bukovinai

hallgathatta meg.

székelyek,

nyugalmazott

Az

valamint

a

délvidéki

magyarok és németek elűzésének történetéről és a
magyarországi

száműzetés

nehézségeiről

mesélt

első

pécsi

évtizedeinek
középiskolás

diákoknak. Az író saját maga gyűjtötte össze a
még ma is élő délvidéki kiűzöttek történetét Tolna
megyében.

Előadás a Radnóti Miklós Közgazdasági
Szakközépiskolában

Gutai István Pécsett az Angster József Szakközépiskolában

Mateescu Gabriel, 2016.10.10.
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Pécsi Kalandozások – Vajdasági Magyar
Cserkészszövetség
2016.

október

15-16-án

a

Vajdasági

Magyar Cserkészszövetség csantavéri, kispiaci,
szabadkai, temerini és tornyosi csoportjának
tagjai érkeztek két napra Pécsre, a Kosztolányi
Dezső Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő
Nonprofit

Kft.

közös

szervezésében.

A

40

résztvevő – zömében felső tagozatos diák – fele
részben

az

52.

számú

Kosztolányi

Dezső

Cserkészcsapat tagjaiból verbuválódott.
A program megvalósulásának alapja a
Vajdasági

Magyar

Kosztolányi

Dezső

Cserkésszövetség
Céltársulás

és

a

közötti

együttműködés volt, mely 2016 februárjában
indult útjára.
A mostani program során a Zsolnay
Negyedet (Palnetárium, Fizika Laboratórium,
Porcelán Kiállítás, Cukormanufaktúra), valamint
a

város

nevezetességeit

(Barbakán,

Pécsi

Székesegyház, Dzsámi, Ókeresztény Sírkamrák,
Széchenyi tér, Pécsi Magyar Nemzeti Színház,
Király utca) volt alkalmuk megtekinteni.

Délvidéki magyar cserkészek Pécsett

Itt tartózkodásuk idején a csoportot a Vajdasági
Magyar Cserkészszövetség részéről Bálint Lukács
Mónika, Magyar Szilvia, Pásztor Orsolya, Úri
Szűcs Réka, a ZSÖK részéről Horváth Gyula, a
Céltársulás részéről Barkóczi Csaba, Kovács
Bálint, Mateescu Gabriel és Somogyi Bálint
koordinálták.
Kedves Richárd, 2016.10.16.

Megjelent a Kosztolányi Dezső Céltársulás
tevékenységét bemutató brosúra
Elkészült a Kosztolányi Dezső Céltársulás
programjait- és tevékenységét ismertető rövid
brosúra, melyet Kedves Richárd, a Céltársulás
alelnöke tervezett. A prospektust igyekszünk
minél több helyre eljuttatni, egyaránt jelenlegi és
leendő partnereink részére. Addig is, aki szeretné
látni, a képre kattintva letölthető.

Barkóczi Csaba, 2016.10.27.
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Pécsi Kalandozások – Eszék
2016.

október

28-29-én

az

eszéki

díjhoz Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési

elnöke,

Vincze

Balázs,

a

ZSÖK

ügyvezető

Központ diákjaiból és tanáraiból álló 40 fős

igazgatója és Páva Zsolt, Pécs polgármestere is

csoport érkezett Pécsre, a Kosztolányi Dezső

gratuláltak.

Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit
Kft. Pécsi Kalandozások programjára. A fiatalok
megtekintették a Zsolnay Negyedet és Pécs Város
nevezetességeit is.
A program során a Zsolnay Negyedet
(Planetárium,

Fizika

Laboratórium,

Porcelán

Kiállítás, Cukormanufaktúra), valamint a város
nevezetességeit (Barbakán, Pécsi Székesegyház,
Dzsámi, Ókeresztény Sírkamrák, Széchenyi tér,
Pécsi Magyar Nemzeti Színház, Király utca)
mutattuk be a vendégeknek.
Az Eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési
Központ diákjai Pécsett

A diákokat a kirándulás alkalmából az
Eszéki HMOMK részéről Ferenczy Nikolett és
Oros Attila pedagógusok, a ZSÖK munkatársa,
Bödőcs-Balogh Ágnes, valamint a Céltársulás
részéről Barkóczi Csaba, Bihari Zsófia, Konta
Gergely és Meteescu Gabriel kísérték a két
napban.

Nagy Márton Zalán átveszi a Zsolnay Negyed 1000.
Látogatójának szánt emléklapot

Nagy Balázs, 2016.10.29.

Az alkalom különlegessége volt, hogy az
Eszéken élő és ott tanulmányait magyar nyelven
folytató Nagy Márton Zalán vehette át a Zsolnay
Negyed 1000. látogatójának járó emléklapot. A

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/10/29/pec
si-kalandozasok-eszek/
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Magyar Golgota Kiállítás a PTE több karán is
(BTK, TTK, ÁJK, KTK, KPVK) megtekinthető volt
2016.

októberében

a

Pécsi

Tudományegyetem több karán is megtekinthető
volt a második világháborút követő magyarellenes
atrocitásokat és vérengzéseket bemutató Délvidéki
Magyar Golgota Vándorkiállítás a Kosztolányi
Dezső Céltársulás és az Keskenyúton Délvidéki
Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kezdeményezésére.
Október

3.

És

10-e

között

a

Bölcsészettudományi és a Természettudományi
Kar közel 10 ezer hallgatójának nyílt lehetősége
megtekinteni a délvidéki vérengzések történetét az
egyetemen. A kiállítást Dr. Bereczkei Tamás, a PTE

Magyar Golgota Kiállítás a PTE ÁJK-n

A

Pécsi

Tudományegyetem

BTK dékánja, Cseresnyés Magdolna a Keskenyúton

Közgazdaságtudományi Karán október 17-től vált

alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Martin a

megtekinthetővé egy héten át a vándorkiállítás. A

Céltársulás alelnöke, valamint Teleki Júlia, a

KTK, 2016 októberében a harmadik egyetemi kar

vérengzések

volt Pécsett, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a

történetének

elismert

krónikása

nyitották meg.
A tablók a PTE Állam- és Jogtudományi

témával. A tablókat a bejárattal szemközti első
emeleti lépcsőfordulóban lehetett megtekinteni.

Karon oktober 10-17-e között kerültek felállításra a
földszinti Molnár Kálmán nagyelőadó előterében.
A kiállítást az intézményben tanuló, így mintegy
2000 diáknak volt lehetősége megtekinteni.

Délvidéki Magyar Golgota Vándorkiállítás a PTE KTK I.
emeletén lévő lépcsőfordulóban

Október

utolsó

hetében

vándorkiállítás,

mely

során

Kultúratudományi,
Magyar Golgota Vándorkiállítás a PTE BTK-TTK Aulában

zárult

a

a

PTE

Pedagógusképző

és

Vidékfejlesztési Kar (KPVK) Szántó-Kovács János
utcai épületének földszinti folyosóján kerültek

Barkóczi Csaba, 2016. 10. 31.
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bemutatásra a tablók.

