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"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint 

a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem 

csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként."  

Kosztolányi Dezső 
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Református Cserediák Program indul 

2015. november 27. (péntek) 

 

Református Cserediák Programot indít a Kosztolányi Dezső Céltársulás szlavóniai szórvány 

magyar közösségek számára. Erről született megegyezés 2015. november 27-én a Kórógyi 

Általános Iskolában a Kosztolányi Tehetség Program nyitónapján. 

A megbeszélésen részt vettek Kel Rózsika, a Kórógyi Általános Iskola igazgatónője, Kanalas 

János kórógyi református tiszteletes, Bocka Szilvia, a Szentlászlói Általános Iskola 

igazgatónője, Szenn Péter Haraszti református tiszteletese, valamint Schmidtné Varga-Zságer 

Ágnes a Pécsi Református Iskolaközpontból, Barkóczi Csaba és Mateescu Gabriel a 

Kosztolányi Dezső Céltársulás keretében. 

 

A megállapodás értelmében 2016. február elején a Kórógyi Általános Iskola, a Haraszti 

református hittancsoport, valamint a Szentlászlói Iskola magyar nyelvápolói közül 5-5-5 diák 

utazhat Pécsre, ahol családoknál, illetve az intézmény kollégiumában kerülnek majd 

elszállásolásra. 

A tervek szerint pécsi részéről még ugyanez év tavaszán viszont látogatásra is sor kerülhet. 
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Könyvbemutató: Alkonyat Budapest felett 

2015. december 1. (kedd) 

 

 

2015. december 1-jén került sor a 

Svédországban élő magyar származású 

történelem tanár, Kovács Gellért új 

könyvének, az “Alkonyat Budapest felett”-

nek a bemutatására a pécsi Magyar Házban. 

A szerző Határokon Túli Magyarságért 

Alapítvány meghívására érkezett Pécsre. 

Kovács Gellért ezúttal Raoul Wallenberg 

történetén keresztül mutatja be, hogy a 

világhírnévre szert tett embermentő hős 

munkája nem egy magányos ügynök sikere volt, hanem az őt körülvevő magyar polgárokból 

és hatósági személyekből (csendőrök, katonák) összeállt hálózat közös érdeme. Az elsősorban 

nyugati közönségnek szánt mű leszámol azzal a sztereotípiával, mely szerint a magyar 

lakosság kollektíven segítette volna a német megszálló erőket a népirtásban, s bemutatja 

azokat a magyar embereket, akik különböző megfontolásból, de 1944-’45 folyamán a 

budapesti zsidó lakosság védelmére keltek. 

A szerzővel Barkóczi Csaba, politológus, a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke beszélgetett 

a rendezvény alkalmából. 

 

  

Dr. Bokor Béla, a HTMA elnöke köszönti Kovács Gellért 
szerzőt 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.911369868946620.1073741837.897665643650376&type=3
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Mikulás Jutalomhétvége – Pécs 
2015. december 4-6. (péntek-vasárnap) 

 

A 2015. december 4-6-i hétvégén a topolyai Petőfi 

Sándor Cserkészcsapat hat legszorgalmasabb iskolás 

tagja vehetett részt a Kosztolányi Dezső Céltársulás által 

rendezett Mikulás Hétvégén. A rendezvény ötletgazdája 

Péter Tamás, topolyai származású egyetemista, a PTE 

Általános Orvostudományi Karának hallgatója volt, aki 

egyben otthon a Petőfi Sándor Cserkészcsapat 

törzstisztje. 

A rendezvény során a gyerekek bejárták a híres Zsolnay 

Negyedet, felkeresték Pécs Város nevezetességeit, voltak 

a Kovács Gyula édességkészítő által üzemeltetett 

Nosztalgia Cukorka Látványmanufaktúrában, a Zsolnay 

Negyed Interaktív Varázstérében, a Planteráiumban, a 

Zsolnay Rózsaszín Kiállításon, kirándultak a Mecsekben, valamint bejárhatták az UNESCO 

világörökség részét képező Cella Septichorát. Este közösségépítő játékok és filmnézés volt a 

program. A rendezvény helyszínén a ZSÖK Non-profit Kft.-t Laknerné Brückler Andrea 

projektkoordinációs divízióvezető képviselte, s a Pécsi Fiatalok a Magyarságért önkéntesei, 

Dukai Edit, Mateescu Gabriel, Metzger József, Nagy Balázs, Péter Tamás, Vass Szabina és 

Barkóczi Csaba segédkezetek a kivitelezésben. 

A programot a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a Zsolnay Örökségkezelő Non-

profit Kft., valamint Őri László pécsi alpolgármester saját keretéből támogatta. 

 

 

 

 

 

A topolyai Petőfi Sándor Cserkészcsapat a 
Petőfi szobornál Pécsett 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913026465447627.1073741838.897665643650376&type=3


 

6 
 

Évzáró ülés Pécsett 

2015. december 10. (csütörtök) 

 

2015. december 10-én este került sor a Pannon Magyar Házban a Pécsi Fiatalok a 

Magyarságért évzáró ülésére. A KDCE egyetemi tagszervezetének nevében Nagy Balázs 

köszöntötte a résztvevőket, majd Barkóczi Csaba a KDCE elnöke, Dr. Majdán János a PTE 

BTK Történettudományi Intézet docense és Molnár Balázs, az Antall József Tudásközpont 

pécsi irodavezetője hangsúlyozta az egyetemi diákszervezeti életben való önkéntes 

tevékenység fontosságát. 

Az idei év értékelésén Majdán János pincészetének borait kóstolhatták a résztvevők, s 

megvitatásra kerültek a 2016. évi tervek is. 

 
Alakulnak a 2016. évi tervek is 

  
 

 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2015/12/10/evzaro-ules-pecsett/
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Évzáró Küldöttgyűlés a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz 

Önkormányzatának ülésén 

2015. december 16. (szerda) 

 

Megtartotta évzáró küldöttgyűlését a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 

(PTE DOK). A küldöttek meghallgatták és egyhangú szavazással elfogadták Dr. Cseporán 

Zsoltnak, a PTE DOK elnökének beszámolóját, valamint Szijártó György Ágostonnak, a PTE 

DOK Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolóját a küldöttgyűlés munkájáról. Az ülés végén 

Barkóczi Csaba, a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola küldöttje köszönetet mondott a 

PTE DOK-nak a korábbi segítségért, hiszen a küldöttek 2015. évi PTE 1367 Történelmi 

Emlékfutáshoz is csatlakoztak azzal a szándékkal, hogy támogatják a határon túli magyar 

iskolakezdőket, valamint dr. Cseporán Zsolt a PTE DOK képviseletében részt vett Csáky Pál, 

felvidéki EP-képviselő előadásán is. Barkóczi Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg 

atlaszokat gyűjtenek a Laskói Általános Iskola számára, s kérte a DOK képviselőinek segítségét a 

szervezésben. 

Az ülést egy rövid megbeszélés és vacsora követte a pécsi Piazza del Grano- Café & 

Restaurantban, ahol dr. Cseporán Zsolt, Szijártó György Ágoston, Kis Kelemen Bence, valamint 

Barkóczi Csaba az egyetemen és az országban kialakult általános helyzetről beszélgettek, illetve a 

2016. évi együttműködés is szóba került. 

 
A PTE DOK továbbra is támogatja a szülőföldön való boldogulás ügyét (Barkóczi Csaba, a 
Kosztolányi Dezső Céltársulástól és dr. Cseporán Zsolt, a Doktorandusz Önkormányzat elnöke) 

http://www.grano.hu/
http://www.grano.hu/
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Pécsi ajándékok a szegedi adománygyűjtésre 

2015. december 18. (péntek) 

 

2015. december 18-án a Pécsi Fiatalok a Magyarságért önkéntesei is csatlakoztak a szegedi 

egyetemisták délvidéki nagycsaládoknak szánt adománygyűjtéséhez. Az adománycsomagot a 

Székesegyház Nagycsaládos Egyesület ajánlotta fel a Kosztolányi Dezső Céltársuláson 

keresztül a hajdújárási Kolibri Nagycsaládos Egyesület számára, mely öt település magyar 

családjait fogja össze. 

  
Gyűlnek a karácsonyi ajándékok       Látogatás a SZTE Mikrobiológia Intézetében 

 

Az adományokat az újszegedi Mikrobiológia Intézet raktárába vitték, ahonnan másnap 

kerültek elszállításra a családokhoz. A pécsi egyetemisták és a szegedi hallgatók ezt követően 

közös városnézés keretében ismerkedhettek Szegeden. Sétáltak a híres újszegedi Ligetben, a 

Dóm téren, megtekintették a Fogadalmi templomot (szegedi dómot), a Belváros 

nevezetességeit és elidőztek a Széchenyi téren lévő karácsonyi vásárban. 

A fiatalok abban is megegyeztek, hogy még a télen valamilyen közös programot 

megszerveznek, együtt a Kosztolányi Dezső Céltársulás délvidéki önkénteseivel. 

  

         Szeged télen              Szobor talpazata az egyetem főépületénél 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919453581471582.1073741839.897665643650376&type=3
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Szegedi adomány Délvidékre 

2015. december 19. (szombat) 

 

 
2015. december 19-én a 

Kosztolányi Dezső Céltársuláshoz 

csatlakozó szegedi egyetemisták 

első akciójukként a Szabadka 

melletti kisvárosba, Hajdújárásra 

szállítottak adományokat 

Karácsony alkalmából a Kolibri 

Nagycsaládos Egyesület részére. 

Az ötlet még 2015 októberében 

vetődött fel, a szegediek délvidéki 

kötődése által. A kezdeményezés 

keretében tartós élelmiszer, füzetek, 

könyvek, játékok, ruhák, édesség és taneszközök kerültek a karácsonyfa alá több magyar 

nagycsaládnál is. A gyűjtés keretében egyébként 17 délvidéki család részesülhetett bőséges 

ajándékban a szegedi hallgatók jóvoltából. 

A kezdeményezést a Pécsi Székesegyház 

Nagycsaládos Egyesület, a Kosztolányi Dezső 

Céltársulás, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem Mikrobiológia Tanszéke 

támogatta. Külön köszönet Vágvölgyi Csaba 

egyetemi docensnek, az SZTE Mikrobiológia 

Tanszék tanszékvezetőjének az ajándékokat 

szállító mikrobusz biztosításáért. 

 

  

Vendégségben egy magyar nagycsaládnál 

    Szegedi hallgatók ajándékokat visznek Hajdújárásra 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2015/12/19/szegedi-adomany-delvidekre/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919453581471582.1073741839.897665643650376&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919453581471582.1073741839.897665643650376&type=3


 

10 
 

70 horvátországi magyar óvodás kapott ajándékot a Kosztolányi 

Dezső Céltársulástól 
2015. december 23. (szerda) 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. december 23-án összesen 7 horvátországi magyar 

településen 70 óvodásnak adott át karácsonyi ajándékcsomagot. 

Vörösmarton 16, Csúzán 7, Sepsén 3, Laskón 9, Várdarócon 12, Kopácson 16 óvodás és 

Kórógyon 7 gyermek 

kapott ajándékot. 

Az átadásokra hat 

helyszínen az általános 

iskolában került sor, 

Csúzán az óvodában a 

karácsonyi műsor 

keretében. 

Az ajándékok mellé egy 

a szülőkhöz szóló levelet 

is mellékeltünk, melyben 

az “A-modelles” (teljesen 

magyar nyelvű) iskola 

választásának előnyeire 

hívtuk fel a 

figyelmüket. Több 

településen a szülőkkel is sikerült találkoznunk és beszélgetünk velük az iskolaválasztásról. 

Az átadásokra elkísért bennünket Vörösmarton Kollár Kinga iskola igazgatónő, Laksón, 

Várdarócon és Kopácson Kovácsevity Anna iskola igazgatónő és Varga Gábor a Bellyei Járás 

magyar képviselője, Kórógyon Kel Rózsika iskola igazgatónő, Sepsén Rajki Zoltán 

polgármester, Csúzán pedig Pinkert Renáta óvónő fogadta a küldöttséget. A Kosztolányi 

Dezső Céltársulást Barkóczi Csaba és Nagy Balázs képviselték. 

Várdarócon Micheli Tünde az Új Magyar Képes Újság munkatársa készített felvételt az 

átadásról. 

Hasonló kezdeményezés egyébként már régebb óta működik Felvidéken, a Rákóczi Szövetség 

szervezésében, melynek eredményei ma már érzékelhetőek. Szeretnénk, ha hasonlóan pozitív 

tendenciák öveznék a drávaközi iskolaválasztást is. A Kosztolányi Dezső Céltársulás hosszú 

távú célja, hogy jövőre a szűkös keretek ellenére a vidéki települések mellett az eszéki 

HMOMK óvodáját is hasonló módon tudjuk támogatni. 

Csúzán a karácsonyi emlékműsor végén került sor az ajándékok átadására 

 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2015/12/23/186/
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2015/12/23/186/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.920995931317347.1073741840.897665643650376&type=3
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Elindult honlapunk! 
2015. december 31. (csütörtök) 

 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2015. december 31-én elindult honlapunk, a 

www.kosztolanyiceltarsulas.hu oldal.  

Friss híreinkért, aktualitásainkért látogasson el hozzánk és kövesse nyomon 

tevékenységünket! Jó böngészést kívánunk! 

 

 

         Elindult honlapunk, a www.kosztolanyiceltarsulas.hu! 

http://www.kosztolanyiceltarsulas.hu/

