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Védőháló a családokért Dél-Magyarországon
2016.

június

megállapodást

írt

1-jén
alá

együttműködési
a

felhíváshoz, melynek keretében Pécs mellett

Kosztolányi Dezső Céltársulás és Herbert Gábor a

Szegeden, Kaposváron és Újvidéken is a házasság

Pécsi

és

Székesegyház

Barkóczi

Nagycsaládos

Csaba

együtt csatlakozzon a “Védőháló a családokért”

Egyesület

részéről.

nagycsalád

intézményét

népszerűsítő

előadásokat szerveznek.

Barkóczi Csaba (Kosztolányi Dezső Céltársulás)

Herbert Gábor (Pécsi Nagycsaládosok)

A

a

megállapodás

Kosztolányi

Dezső

előzménye,

Céltársulás

és

hogy
a

a

Pécsi

Székesegyház Nagycsaládos Egyesület már évek
óta ápol jó kapcsolatot, hiszen a nagycsaládosok
korábban több Kárpátaljára és Bácskába irányuló

A közös karitatív szerepvállalás a jövőben
is folytatódik, valamint felvetődött egy délvidéki
és drávaszögi térség felé irányuló nagycsaládos
cserediákprogram megvalósításának ötlete.

jótékonysági felhívásunkhoz is csatlakoztak, a
tavaszi

szemeszterben

pedig

közös

előadássorozatot indítottunk a házasság és a

Mateescu Gabriel, 2016.06.01.

nagycsalád intézményének népszerűsítésére a
Pécsi Tudományegyetemen, Nagy Péter, a Pécsi
Római

Katolikus

Egyházmegye

párkapcsolati

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/01/ved
ohalo-a-csaladokert-delen/

szakértőjének segítségével.
A

jelenlegi

Székesegyház

megállapodást
Nagycsaládos

a

Pécsi

Egyesület

kezdeményezte azzal a céllal, hogy a két szervezet
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Szabadkai Rádió: Pécsi diákok Törökbecsén
A Szabadkai Rádió a Kosztolányi Dezső

Dudás Szabolcs, 7. oszt, Törökbecse, Miloje Ciplić

Céltársulás által kezdeményezett és szervezett

Általános Iskola

Református Cserediák Programban résztvevő

Vértesaljai Zsófia, egyetemista önkéntes (PTE)

gyermekekkel

Báló Tibor, tanár, Miloje Ciplić Általános Iskola

és

kísérőikkel

beszélgetett

az

eseményről. A képre kattintva meghallgathatja a
beszélgetést.
Nyilatkoznak:
Körösztös Dóra, 7. oszt., Pécsi Református
Kollégium Általános Iskolája
Kulcsár Krisztina, 8. oszt., Törökbecse, Miloje
Ciplić Általános Iskola
Bíró Inez Napsugár, 7. oszt., Pécsi Református
Kollégium Általános Iskolája
Rényi Emília, 8. oszt. Törökbecse, Miloje Ciplić
Pécsi és törökbecsei iskolások a Tisza-parton, Délvidéken

Általános Iskola

Mateescu Gabriel, 2016.06.03.

Czibolya Szabolcs, 7. oszt., Pécsi Református

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/03/sza
badkai-radio-pecsi-diakok-torokbecsen/

Kollégium Általános Iskolája

Megemlékezés: a Nemzeti Összetartozás napja
Pécsett hagyományosan a Vasasi Szent
Borbála

Egyesület

megemlékezés

által

keretében

szervezett
elevenítette

diákjai

csodálatos

műsorral

kápráztatták

a

városi

vendégeket. A helyszínről tudósított az M1 Híradó

fel

is.

a

A

Kosztolányi

Dezső

Céltársulást

a

lakosság a 2016. június 4-i Trianoni békediktátum

megemlékezésen Antal Imola, Bencze Anikó,

fájó következményeit a Pécs-Vasason álló Munkás

Barkóczi Csaba, Deák Balázs, Mateescu Gabriel és

Szent

Szabó Zsolt Adrián képviselték.

József

templomban,

valamint

a

templomkertben álló Trianon emlékműnél. Az
eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Őri
László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere,
Ruzsicsics Ferenc szervező, míg a helyi iskola
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Mateescu Gabriel, 2016.06.04.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/04/me
gemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napja/

Pécsi Kalandozások – Doroszló, Bácsgyulafalva
2016. június 6-7. között került sor a
Kosztolányi

Dezső

Céltársulás

diákutaztatási

kezdeményezése keretében a Pécsi Kalandozások
programunk

júniusi

állomására,

amelynek

keretében a bácskai Doroszlóról (Petőfi Sándor
Általános

Iskola)

és

Bácsgyulafalváról,

Színházzal.

A

Belvárosban

Szijártó

György

Ágoston, az Új Nemzedék Központ vezetője
köszöntette az érkezőket és hangsúlyozta a
határon

túli

nemzetrészek

támogatásának

fontosságát, majd egy Pécsről szóló kisfilmet is
levetített a vendégeknek.
Ebéd után a csoport a Kovács Gyula féle

közismertebb nevén Telecskáról (Kiss Ferenc
Általános Iskola) érkezett mintegy 40 felső

Cukormanufaktúrába

látogatott,

majd

az

tagozatos diák kísérőtanáraikkal Pécsre.

édességkészítő mesterséggel való ismerkedést
követően, a gyermekek és kísérőik túráztak egyet
a Tettyére, ahol felkeresték a Havas templomot és
a Szathmáry Palotaromokat is.
A program a Zsolnay Örökségkezelő NonProfit Kft. támogatásával, a két szervezet közötti
szoros együttműködésben valósult meg. Külön
köszönet

illeti

részlegének

a

ZSÖK

munkatársa,

rendezvényszervező
Horváth

Gyula

munkáját, aki ezúttal is kulcsszerepet vállalt a
rendezvény lebonyolításában. A helyszínen a
Kosztolányi Dezső Céltársulás részéről Dombóvári
A gyermekek érkezésük után a Zsolnay
Negyedben kalandozhattak (séta, planetárium,

Violetta, Dukai Edit, Barkóczi Csaba és Mateescu
Gabriel vezették a csoportot.

fizika labor, Zsolnay kiállítás és gyár), valamint

A

megtekinthették a Balokány-ligetet, a Kodály

augusztusban azonban egy másik program, a

Központot,

Pécsi

a

Tudásközpontot

és

a

Pécsi

Kalandozások

Sport

és

Újságíró

ősszel

folytatódik,

Anyanyelvi

Tábor

Negyvennyolcas teret. Második nap délelőtt

keretében érkező diákok érkeznek majd a Zsolnay

megcsodálhatták

Negyedbe.

Ókeresztény

Pécs

Sírkamrákat,

nevezetességeit,
a

Barbakánt,

az
a

Székesegyházat, a Középkori Egyetem épületét, a
várfalat és a püspöki palotát, a Széchenyi téren
álló Dzsámit és az onnan nyíló történelmi Király
utca nevezetes épületeit, köztük a Pécsi Nemzeti

Mateescu Gabriel, 2016.06.07.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/07/pec
si-kalandozasok-doroszlo-bacsgyulafalva/
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Felhívás: Tudomány és ismeretterjesztés
Munkacsoport
2016 szeptemberétől megkezdi munkáját a

társadalom-

vagy

természettudományos

Kosztolányi Dezső Céltársulás Tudomány és

jelenségeit,

ismeretterjesztés Munkacsoportja, melynek célja,

térségből származó vagy itt élő hírességek

hogy a dél-magyarországi és drávaszögi fiatal

munkásságára reflektál

kutatók minél szélesebb körben bemutathassák

sajátosságait

tananyag

nagyközönséggel. A munkacsoport vezetésére a

elmélyítésével

hallgatója Haramza Márk kapott megbízást.

fel,

a

 iskolai oktatás kiegészítése és segítése a

munkásságukat és megismertessék magukat a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész PhD

dolgozzák

helyi

vonatkozású

ismereteinek

 egyéb kommunikációs felületek megteremtése,
amellyel a fenti munkák és eredmények a
térségben élők számára ismertté válhatnak

Alább a felhívás:

 a

térség

szellemi-kulturális

értékeinek

ismertetése országos szinten
Felhívás

 párbeszéd a fenti témákban a tudományok

A Kosztolányi Dezső Céltársulás

neves képviselőivel, valamint hasonló célú

„Tudomány

szervezetekkel

és

ismeretterjesztés”

munkacsoportjában való részvételre
A munkacsoport tevékenységét a 2016/17 A Kosztolányi Dezső Céltársulás várja
minden

olyan

képzésben

Alap-,

résztvevő

Mester-,

és

egyetemi

es tanév őszi szemeszterében kezdi meg. A

Doktori

jelentkezéseket

hallgató

haramza.m@gmail.com

várjuk

az

alábbi

címre:

jelentkezését, aki elhivatottságot érez Pécs és a
Dél-Dunántúli Régió, valamint Drávaszög és a
Vajdaság

szellemi-kulturális

népszerűsítésére

helyi

értékeinek

vonatkozású

témák

tudományos igényű feldolgozása és ismertetése
által.
Minderre lehetőség nyílik az újonnan
megalakuló

„Tudomány

és

ismeretterjesztés”

Munkacsoportban, amely a fenti célokat

a

következő tevékenységek által kívánja elérni.
 a

környékhez

köthető

kutatómunkák

népszerűsítése

Barkóczi Csaba, 2016.06.09.

 tudományos konferenciák és előadássorozatok
szervezése,

6

amelyek

A képen Haramza Márk

Pécs

és

térségének

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/09/tud
omanyosmunkacsoport/

Nagy Imre mártír miniszterelnökre emlékeztünk
2016. június 16-án délután Nagy Imre
mártír

miniszterelnök

Debreczeni László, nyugalmazott tisztifőorvos,

újratemetésének

egykori politikai elítélt köszöntötte, majd Antal

évfordulójára emlékeztünk Pécsett, a 48-as téren,

Imola Réka, a Kosztolányi Céltársulás önkéntese,

ahol

a

egykori

politikai

elítéltek

és

mai

egyetemisták közösen idézték fel a forradalom
ikonikus

alakjának

számító

államférfi

PTE

Kar

magánének

szakos

hallgatója, elénekelte a Himnuszt.

és

mártírtársai emlékét.

Művészeti

A

rendezvényen

Pécs

Város

részéről

beszédet mondott Dr. Őri László alpolgármester, a
főként egyetemi hallgatókat tömörítő Kosztolányi
Dezső Céltársulás képviseletében pedig Barkóczi
Csaba,

a

szervezet

megemlékezést

a

elnöke

Janus

szónokolt.

Egyetemi

A

Színház

színészeinek előadása színesítette.
A rendezvény végén a résztvevők egy szál
fehér

szegfűt

helyeztek

el

az

’56-os

emlékoszlopnál.
Kedves Richárd, 2016.06.16.
Nagy Imrére emlékeztünk

A

megemlékezésen

résztvevőket

Dr.

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/16/nag
y-imre-martir-miniszterelnokre-emlekeztunk/

Elindult a jelentkezés a Pécsi Sport és
Újságíró Anyanyelvi Táborra!
2016.

augusztus

8.-12.

között

kerül

Parkba, a Zsolnay Kulturális Negyedbe és a pécsi

megrendezésre a Kosztolányi Dezső Céltársulás

TV-toronyhoz

szervezésében a III. Pécsi Sport és Újságíró

önkéntesek

Anyanyelvi Tábor.

magyar történelem foglalkozásokon vesznek részt.

Idén

több

mint

60

magyarországi,

A

is.

Délelőttönként

egyetemista

felügyelete mellett sport, média és

gyermekek

és

kísérőik

szállását,

vajdasági, drávaszögi és szlavóniai felső tagozatos

étkezését, programok és belépők biztosítását a

diákot várunk a rendezvényre, kísérő tanáraikkal.

Kosztolányi Dezső Céltársulás magára vállalja.

A diákok ellátogatnak majd Orfűre, az Aqua

(folytatás a következő oldalon)
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Elindult a jelentkezés a Pécsi Sport és
Újságíró Anyanyelvi Táborra!
(folytatás az előző oldalról)

A táborba idén

elsősorban a Kosztolányi Tehetségprogramban
résztvevő

iskolák

diákjai,

valamint

azon

közösségek fiataljai kaptak meghívót, ahol a
Kosztolányi Dezső Céltársulás helyi képviselettel
rendelkezik.
A program fővédnöke Dr. Őri László, Pécs Város
alpolgármestere.
Barkóczi Csaba, 2016.06. 17.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/06/17/jele
ntkezes-a-pecsi-sport-es-ujsagiro-anyanyelvitaborba/

Életképek a tavalyi táborból:
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