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Csáky Pál előadása a PTE BTK-n
2015. november 3. (kedd)
2015. november 3-án nagyfokú médiaérdeklődés és abszolút teltház mellett zajlott Csáky
Pálnak, az Európai Parlament felvidéki magyar képviselőjének (Magyar Közösség Pártja)
előadása a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéken, melyet a Kosztolányi Dezső
Céltársulás, a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség és a Határokon Túli
Magyarságért Alapítvány szervezett. Csáky Pált és feleségét, Csáky Erzsébet asszonyt először
Dr. Gerner Zsuzsanna a PTE BTK dékán-helyettese fogadta, Barkóczi Csaba doktorandusz és
Dukai Edit egyetemi hallgató társaságában, majd előadását megelőzően Csáky Pál rövid
sajtótájékoztatót tartott a Bölcsész Kar Aulájában, ahol több helyi és környékbeli televíziós
csatorna is interjút készített képviselő úrral.
Az előadás elején Pécs Város nevében,
Őri László alpolgármester köszöntötte
Csáky

Pált

és

a

rendezvényen

megjelenteket.
A beszélgetésen, mely Barkóczi Csaba
moderálása mellett zajlott, szóba került a
migráns

kérdés,

az

politikája

és

jövője,

Európai
a

Unió

felvidéki

magyarság mindennapjait érintő politikai
Dukai Edit hallgató, Csáky Erzsébet, Csáky Pál és Gerner
Zsuzsanna dékán-helyettes asszony

és társadalmi kérdések.

Az előadás utolsó harmadában a terep a közönségé volt, akik éltek is a lehetőséggel, hiszen a
kérdések

özöne

miatt

majd

háromnegyed

órával

tovább

tartott

a

beszélgetés.

Az este egy kellemes vacsorával zárult a szervezők, a városvezetés, valamint a Csáky
házaspár részvételével az egyetem melletti Paulus Étteremben.
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Megemlékezés a Mecseki Láthatatlanokról
2015. november 4. (szerda)
A 2015. november 4-én Pécsett a forradalom leverésének évfordulójára és a Mecseki
Láthatatlanok emlékére szervezett városi ünnepségen több mint száz, idősekből és fiatalokból
álló résztvevő gyújtott mécsest a város és az egyetem hősi halottai emlékére. A Pécsi
Tudományegyetem részéről beszédet mondott Barkóczi Csaba, a PTE BTK politológus
doktorandusz hallgatója, míg az akkori ellenállókat Dr. Debreczeni László nyugalmazott tiszti
főorvos képviselte.
A Kosztolányi Céltársulás részéről jelen volt még Nagy Balázs és Tóth Martin, a PFM-től
pedig Balla Péter, Dukai Edit, Gabriel Mateescu és Metzger József.
Deli Eszternek, Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjének, a Fidesz-KDNP
frakciószóvivőjének külön köszönet a megtisztelő felkérésért.

Barkóczi Csaba a megemlékezésen
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Beiskolázási Támogatás, Bácsfeketehegy
2015. november 6-7. (péntek, szombat)

2015. november 6-án, pénteken került sor a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Pécsi
Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség által rendezett jótékonysági koncerten
összegyűlt adományok átadására a délvidéki Bácsfeketehegyen. A koncert bevételéből,
aminek helyszíne a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., által üzemeltetett E-78
koncertterem volt, s melyen Saróka Liliána, felvidéki énekesnő bűvölte el a közönséget,
11 iskolakezdő diákot támogattak a szervezők, a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed által
számukra felajánlott ajándék könyvcsomaggal együtt.
Az átadáson részt vett Bojtos Béla, a bácsfektehegyi Nikolá Đurković Általános Iskola
igazgatója, aki egyben a település polgármestere, Sárközi István, a Feketicsi Művőleődési
Egyesület szervezője, Orosz Attila református esperes, míg a Kosztolányi Dezső
Céltársulást Barkóczi Csaba és Tóth Martin képviselték, a Pécsi Fiatalok a Magyarságért
Egyetemi Diákszövetség részéről pedig Dukai Edit utazott a delegációval. A fiatalokat Dr.
Bokor Béla, egyetemi tanári, a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
elnöke is elkísérte, akik szintén támogatták a kezdeményezést.
Az eseményen a Pannon RTV, valamint a Magyar Szó oldal tudósítói is részt vettek.
Barkóczi

Csaba

hangsúlyozta, hogy az
adományt

olyan

mindennapi,

vidéki

egyetemista

fiatalok

küldik,

akik

szeretnék

ezúton
kifejezni

szolidaritásukat

a

határon túl élő magyar
kisebbséggel,

Bojtos Béla megnyitja az átadót

identitásuk megőrzéséért folytatott küzdelmükben.
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2015. évi Haraszti Őszi Nap
2015. november 7. (szombat)

2015. november 7-én, szombaton került sor a kelet-szlavóniai Harasztiban az Őszi Napra,
mely az ottani magyarság egyik legjelentősebb ünnepe. A falunapon Szenn Péter
református lelkész meghívására a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség
tagjai (Kiss Richárd, Mateescu Gabriel, Metzger József és Szabó Zsolt Adrián) is részt
vettek, ahol bekapcsolódhattak a színes programkavalkádba, melynek ünnepi felvonulás
és zenés táncmulatság jelentette a csúcspontját.
A rendezvény előtt a fiatalok ellátogattak a
drávaközi Sepsére is, ahol a Kosztolányi Dezső
Céltársulás nevével jelzett nemzeti színű szalagot
kötöttek Ádám Jenőnek, a település egykori
polgármesterének
emlék-helyére,
aki
a
horvátországi magyarság egyik emblematikus 20.
századi vezetője volt.

Metzger József, Kiss Richárd és Szabó Zsolt Harasztiban

Népviseletbe öltözött lányok
Ádám Jenő emlékhely, Sepse
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Ricsaj 2015
2015. november 7-8. (szombat, vasárnap)
2015. november 7-én került megrendezésre Törökbecsén a
Ricsaj
2015
folklórfesztivál,
melyre
immáron
hagyományosan kapott meghívást társaságunk a Pécsi Sport
és Újságíró Anyanyelvi Tábor megrendezése révén, melynek
résztvevői túlnyomó többségében törökbecsei és óbecsei
gyermekek voltak.
A rendezvényen Antal Imola, Somorai Renáta és Nagy Balázs
képviselték társaságunkat.
A program másnapján a résztvevőknek lehetőségük volt
megtekinteni a magyarság szimbolikus történelmi emlékét az
aracsi pusztatemplomot is.
Küldöttségünket Ljubivič Saša és Báló Tibor fogadták.

Antal Imola, Nagy Balázs és Somorai Renáta Törökbecsén,
Leiningen-Westerburg Károly szobránál
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Csoportalapítás Szegeden
2015. november 19. (csütörtök)

Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Céltársulás elnöke és Nagy Balázs főtitkár november 19-én
Szegedre látogatott, ahol megalakult a KDCE egyetemi tagszervezete, az Újszeged területén
működő Mikrobiológia Tanszéken,
Homa

Mónika,

az

intézmény

biológus doktorjelöltjének vezetése
mellett,

akinek

munkáját

a

háromtagú vezetőségben Baranyi
Nikolett és Árgyelán János segítik.
A Céltársuláshoz csatlakozott még
Németh Veronika egyetemi oktató
is, aki elkötelezett támogatója a
határon túli magyarság ügyének.
Megbeszélés a Szegedi Tudományegyetem hallgatóival a gyűjtésről

A szegedi fiatalok egy sajátos és
teljesen önálló kezdeményezésként

nemrég gyűjtésbe kezdtek a délvidéki magyar családokat összefogó Kolibri Nagycsaládos
Egyesület számára, melynek székhelye a Szabadka melletti kisvárosban, Hajdújáráson van.
Az összegyűlt ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket decemberben szállítják majd az SZTEről délvidékre, melyért külön köszönet jár a Mikrobiológia Tanszék oktatójának, Vágvölgyi
Csabának, amiért vállalta a közbenjárást az intézményi kisbusz biztosításának ügyében. Az
összegyűlt adományokat a Márton Áron Szakkollégiumban, a Biológiai Épületben, a
Hermann Ottó Kollégiumban, a Móra Ferenc Kollégiumban, az Öthalmi Diáklakásoknál, a
Károlyi Mihály Kollégiumban, az Irinyi Fénymásoló Szalonban, valamint a Szerves Kémia
Tanszék titkárságán gyűjtik.
A pécsi hallgatók megígérték, hogy kapcsolatba lépnek a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesülettel, segítségüket kérve a gyűjtésben, valamint a Határokon Túli Magyarságért
Alapítvánnyal, s az ily módon összegyűlt adományokat még a decemberi szállítmány
elindítása előtt eljuttatják Szegedre, a szervezőknek.
A megbeszélés végén felvetődött annak ötlete is, hogy szegedi, pécsi, bajai és délvidéki
partnereinkkel együtt egy közös csapatépítő hétvégére is sor kerülhet 2016 év elején.
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Megújul a Harasztin működő Bátori István
Könyvtár
2015. november 22. (vasárnap)
Még 2015 nyarának folyamán került sor a

Bár a munka nem egy napot vesz igénybe,

kapcsolatfelvételre

így is több száz könyvet sikerült már

a

Kelet-Szlavónia
református

digitálisan rendszerezni. Tervek szerint a

lelkészével, Szenn Péter tiszteletessel. A

nagyobb részt magyar, kisebb részben szláv

Kosztolányi

vezetői

és német könyveket tartalmazó könyvtár,

ígéretet tettek arra, hogy a faluban működő

amely otthont ad klasszikus és modern

Bátori István Könyvtárat, mely legutóbb 10

szépirodalomnak, gyermek- könyveknek és

évvel ezelőtt esett át felújításon, segítenek

ifjúsági

modernizálni. (Megjegyzés: Bátori István

rengeteg egyházi, valamint nagyszámú ritka

nem azonos az erdélyi fejedelemmel, egy 20.

19. századi eredeti magyar antik könyvnek,

századi

benne

területén

fekvő

Haraszti

Dezső

Haraszti

Céltársulás

tanító-értelmiségi

volt,

olvasmányoknak,

a

korabeli
hamarosan

mindemellett,

Julián-könyvtár

innen a név írásából adódó eltérés.)

örökségével,

Szlavónia

2015. november 22-én, vasárnap ennek

legnagyobb magyar könyvtára lehet.

nyomán egy mikrobusznyi fiatal érkezett a
Kosztolányi Céltársulás által támogatott
Fiatalok

a

Magyarságért

Programban

tevékenykedő pécsi egyetemista önkéntesek
közül

a

településre,

akik

Molnár

Gábornénak, a pécsi összegyetemi könyvtár
munkatársának segítségével láttak hozzá a
könyvállomány rendszerezésének és egy
digitális katalógus elkészítésének a reggeli
Istentiszteleten való részvételt követően.

A munka első része elvégeztetett
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Kvíz Hétfő
2015. november 23. (hétfő)

2015. november 23-án este újabb közösségi programra került sor Sternóczky Karolina
szervezésében, aki a pécsi Eozin szórakozóhelyen rendezett Monday Quiz estre invitálta a
társaságot, hogy ezáltal is jobban összerázódjon a közösség! A fergeteges hangulatúra sikerült
estén a PFM tagjaiból álló csapat kolosszális győzelmet aratott.

Pókerarccal, készülve a győzelemre!

9

Elindult a Kosztolányi Tehetség Program!
2015. november 27. (péntek)
Egyedülálló

oktatási

Drávaközben
Kosztolányi

és

program

indult

a

pedig már az egyetemi oktatás keretében

Kelet-Szlavóniában,

a

utazott le egy tucatnyi tanárpalánta, akiknek

A

tanulmányaiba hivatalosan is beleszámítanak a

Céltársulás

szervezésében.

Pécsi Tudományegyetem tanár szakos hallgatói

Laskón,

Eszéken

és

Kórógyon

töltött

gyakorlati alkalmak.
A

Tehetség

Program

megszervezésében

kulcsszerepet vállaltak a Pécsi Fiatalok a
Magyarságért programban tevékenykedő tanár
szakos önkénteseink, Czina Sára, Hohmann
Gábor és Pintér Barnabás. A kezdeményezés a
pécsi

Egyetemi

Hallgatói

Önkormányzat

(EHÖK) támogatásával valósult meg.

Kovácsevity Anna igazgatónő fogadja a pécsi
hallgatókat Laskón

– Magyarországon jelenleg egyedül csak
Pécsett

–

az

abszolválásához

egyetemi
szükséges

diplomájuk
úgynevezett

közösségi gyakorlatot határon túli magyar
iskolákban végezhetik. A Kosztolányi Dezső
Céltársulás

még

2015

januárjában

Tanár szakos hallgatók útban Drávaköz és
Szlavónia felé

kezdeményezte Dr. Majdán János egyetemi
tanár

javaslatára,

hogy

a

A Kosztolányi Dezső Céltársulást a mostani

tanárképzéses

hallgatók számára az egyetemi oktatás keretein

kiutazás

belül lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a

Mateescu Gabriel képviselték.

leendő pedagógusok bekapcsolódhassanak a

Önkénteseinket Laskón Kovácsevity Anna

horvátországi

oktatásba,

igazgatónő, Eszéken Varga Erna pedagógus,

megismerkedhessenek a határon túli iskolák

Kórógyon pedig Kel Rózsika igazgatónő

helyzetével.

fogadta. A nap zárásaként a Laksói Általános

2015 májusában egy próbaalkalom keretében

Iskolában

vehettek

Általános Iskolában pedig Legyen Ön is

részt

magyar

először

hallgatók

a

Tehetségprogramban, most november 27-én

alkalmával

Élő

Barkóczi

Honfoglaló,

Csaba

a

Kórógyi

Milliomos! társasjáték várt a gyermekekre.
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