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Pusztina – egy színtiszta magyar közösség
Csángóföldön
A 2016. augusztus 29. – szeptember 4.
között valósult meg a budapesti székhelyű Magyar
Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány székelyföldi
nyári egyeteme, idén “Hungarikumok – közösségés értékteremtés” témakörben. A rendezvényre a
megadott

tárgykörökben

írt

pályaművekkel

lehetett jelentkezni. A program során a résztvevők
megismerkedhettek
nevezetességeivel,

a
s

Székelyföld

számos

helyi

terméket

forgalmazó cég működésével, akik székely termék
védjeggyel ellátott kereskedelmi produktumokat
(főként élelmiszert) állítanak elő.
A nyári egyetemen részt vett Takács
Rajmund,

a

Kosztolányi

Dezső

Céltársulás

gunarasi (bácskai) önkéntese és Barkóczi Csaba, a
szervezet elnöke is. Az Elnök éppen a Céltársulás
munkájáról írt eredményes pályázatával vívta ki a
részvétel jogát. A program idején fakultatív
csángóföldi kirándulásra is alkalom nyílt, melyen
mindketten részt vettek. Alább Barkóczi Csaba
beszámolója az ott tapasztaltakról.
“Szeptember 2-án este érkeztünk meg a
csángóföldi

Pusztinára,

ahol

családoknál

szállásoltak el bennünket. A vacsora leves és
csángó

galuska

volt

(szőlőlevélben

töltött

káposzta), mely egy sajátos székely eredetű
gasztronómiai jellegzetesség. Este a társasággal
körbe sétáltunk a falun, a csángó asszonyok
magyar népdalokat énekeltek. A helyiek között
elvegyülve

észrevehető

volt,

hogy

mindenki

tökéletesen érti és beszéli a magyar nyelvet,
ugyanakkor az is feltűnt, hogy a fiatalok egymás
között azonban már inkább románul beszélnek,
főleg idegenek jelenlétében.

Népviseletbe öltözött moldvai csángó gyermekek
Pusztinában (Fotó: Budai Éva, MFHNA)

Pusztina 2200 lakosa színtiszta magyar, az
itt élő úgynevezett székelyes csángók a mádéfalvi
veszedelmet követően telepedtek le a térségben, s
alapították meg közösségüket. Római katolikus
templomuk oltárképén Szent István látható,
amint

az

Máriának

államalapításkor
a

magyar

felajánlja

koronát.

A

Szűz

közösség

egyébként a legkeletibb magyar település, ahol
létezik még a Szent István kultusz – királyunk
szobra egyébként a templomtól nem messze
szintén megtalálható. A templom bejáratán a
román zászló lobog, ami szimbolikus jelentőségű.
A pusztinai csángó közösség többször fordult
kéréssel a Romániai Római Katolikus Egyházhoz,
de magához a római pápához (Vatikánhoz) is,
annak érdekében, hogy anyanyelvükön, tehát
magyarul hallgathassák a misét, azonban sehol
nem találtak megértő fülekre.
Az iskolával is hasonló a helyzet. Hiába
kértek magyar tannyelvű oktatást, eddig minden
ilyen kezdeményezésüket a román tanfelügyelőség
folyamatosan elgáncsolta, a gyermekek mindössze
heti 3-4 órában tanulhatják a magyar nyelvet az
iskolában. A diákoknak az állami oktatáson kívül
jut lehetőség, a Pusztinai Magyar Házban a
nyelvet tanulni (írást, olvasást).
(Folytatás a következő oldalon)
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Pusztina – egy színtiszta magyar közösség
Csángóföldön
Elkötelezettségüket
szinte

minden

jól

gyermek

mutatja,

eljár

hogy

ezekre

a

Mindamellett, hogy az olajkutak gazdasági
előnyét

nem

élvezik,

sajnos

a

környezeti

foglalkozásokra. Érkezésünk alkalmából néhány

ártalmakban részesülnek, hiszen a kitermelő

helyi iskolás népdalokkal, versekkel, mesékkel és

cégek nincsenek rászorítva arra, hogy kíméljék a

zenés műsorral készült. A produkció színvonalát

környezetet. Az

látva nem lepődtünk meg mikor megtudtuk,

olajkutak

többen közülük a “Felszállott a páva” című

láthattunk.

magyar

népzenei

vetélkedő

döntősei-

helyén

erdőben sétálva elhagyatott
szivárgó

olajpatakokat

is

és

középdöntősei voltak. A lelkesedés és a profi

Mindent összevetve, azt gondolom, hogy

lelkes

rendkívüli élményben volt részünk, köszönhetően

vezetőjének, Nyisztor Ilona asszonynak munkáját

annak, hogy a helyiek barátsággal és óriási

dicséri, aki igazi szellemi vezetője ennek a

szeretettel fogadnak minden magyar vendéget.

Kárpátokon

Csak ajánlani tudom ennek a csodálatos csángó-

koreográfia a helyi csángó

túlra

közösség

szakadt

maroknyi

magyar világnak a felkeresését mindenkinek, aki

magyarságnak.

csak teheti.”
A

látogatás

nyújtotta

inspiráció

következtében a Kosztolányi Dezső Céltársulás
szervezésében biztosan sor kerül majd egy a
csángók megmaradásával kapcsolatos témájú
programra a Pécsi Tudományegyetemen az idei
tanévben.
Pusztina település magyarságáról többet is
megtudhat

a

http://pusztina.ro/internetes

oldalon.

Csángóföldi panoráma (Fotó: Budai Éva, MFHNA)

A település csodálatos panorámával bír, a
Kárpátok keleti vonulatainak lankáin azonban a
kilátás

is

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09

fellelhetőek, például kőolaj. A helyiek azonban

/04/pusztina-egy-szintiszta-magyar-kozosseg-

semmit

mellett
nem

értékes
éreznek

nyersanyagok
ennek

hasznából,

csangofoldon/

aszfaltozott vagy betonozott utak alig akadnak, a
szegénység látványos, a mezőgazdaság mellett
főként a magyarországi turistákra építenek.
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Barkóczi Csaba, 2016.09.04.

Egy esztendős a Kosztolányi Céltársulás –
Szemeszternyitó hétvége Orfűn
Céltársulás

A túrát követően Barkóczi Csaba, a

alapításának 2016. szeptember 8-án ünnepeltük

Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke tartott

első évfordulóját. Ebből az alkalomból Tóth

előadást a szervezet tevékenységéről és délvidéki

Martin

2016.

missziójáról. Az előadás egy fórummal zárult, ahol

szeptember 10-11- i hétvégén került sor egy

a résztvevők a délvidéki egyetemistáknak a

születésnapi tanévnyitó hétvégére Orfűn, ahol a

Céltársulás tevékenységébe való bekapcsolódásról

Céltársulás pécsi egyetemista önkéntesei mellett a

egyeztettek, valamint a délvidéki egyetemi ifjúsági

VIFÓ,

szervezetek

A

Kosztolányi

Dávid

azaz

alelnök

a

Dezső

szervezésében,

Vajdasági

Ifjúsági

Fórum

és

együttműködéséről.

küldöttsége is képviseltette magát.

délvidéki

a

KDCE

A

fórumot

résztvevők

is

szorosabb
követően

a

felajánlották

csatlakozásukat közösségünkhöz.
A vacsorát követően a zentai származású
Molnár Balázs, a Kosztolányi Dezső Céltársulás
külső tanácsadó testületének képviselője (egyben
a pécsi Antall József Tudásközpont irodavezetője)
tartott közösségépítő tréninget a társaságnak, ami
megadta az este hangulatának alapját is. A
rendezvény éjszaka csapatjátékkal és kötetlen
beszélgetéssel

zárult.

felbuzdulva

várjuk

A

program

sikerén

a

folytatását

az

orfűi

a

kezdeményezésünknek.
A közös nyelv, a kultúra és a barátság mellett sok más is
összeköt bennünket

A

A délelőtt közös főzéssel indult Orfűn,
amelyet

Herr

Dávid

pécsi

egyetemista,

a

Céltársulás önkéntese koordinált a bogrács körül.

rendezvényt

Barátság

Kulcsosház rendelkezésünkre bocsátásával, Koltai
Péter,

Szentlőrinc

Város

polgármestere

támogatta.

Az ízletes magyaros ebédet követően a résztvevők
ismerkedős játékokon vehettek részt, amelyeket
Dukai Edit vezetett le. Délután egy rövid túrára is
sor került az Orfűi-tó mentén, amelynek végén
lehetőség

nyílt

palacsintázásra

és

fogyasztásra az orfűi Aquapark büféjében.

jégkrém

Mateescu Gabriel, 2016.09.11.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09/11/egyesztendos-a-kosztolanyi-celtarsulasszemeszternyito-hetvege-orfun/
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Tankönyveket kapott az eszéki HMOMK
A pécsi Márton Áron Szakkollégium, a
pécsi Koch Valéria Iskolaközpont és a PTE DOK
felajánlásának

köszönhetően,

több

száz

középiskolás tankönyvvel és ifjúsági irodalommal
bővült az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és
Művelődési

Központ

könyvtára,

Kosztolányi

Dezső

Céltársulás

juttattak

csütörtökön

el

az

amelyet

a

önkéntesei

intézménybe

a

tanévkezdés alkalmából.
Barkóczi Csaba, 2016.09.15.
Megérkeztek tankönyveink az eszéki HMOMK-ba

Látogatás Dárdán
2016. szeptember 15-én Barkóczi Csaba,

a délszláv háború során következett be. [A

Hohmann Gábor, Mateescu Gabriel és Nagy

Határon Túli Magyarok Hivatala egy 2000-ben

Balázs tett látogatást a drávaszögi Dárdán, ahol a

közölt jelentése szerint az 1991-ben Dárdán élő

helyi horvát tannyelvű általános iskola igazgatója,

626 magyar közül 510-en (81 %) menekültek el a

Bóni János fogadta küldöttségünket.

faluból, akik jelentős része a későbbiekben már

Dárda a Drávaszög második legnagyobb

nem tért vissza szülőföldjére.]

lélekszámú települése Pélmonostor után, 2011ben a környező településekkel együtt számított
6.908 lakójából mindössze 482 fő (~7 %) vallotta
magát magyarnak. Nem volt ez mindig így, hiszen
a Trianoni békét megelőzően 40 % magyarnak, 32
% németnek, 25 % szerbnek mondta önmagát a
faluban, de a horvátok lélekszáma ekkor még nem
érte el a 0,005 %-ot (mindössze 15-en vallották
magukat horvátoknak 1910-ben a 3348 főt
számláló Dárdán). Bár az asszimiláció és az

Iskolalátogatás Dárdán: Nagy Balázs, Hohmann Gábor,
Bóni János és Barkóczi Csaba

elvándorlás a Drávaszög elcsatolása óta sújtja az
itt élő magyarságot, Bóni János iskolaigazgató
elmondása alapján a legnagyobb lelki törés mégis
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(Folytatás a következő oldalon)

Látogatás Dárdán
Bár a háborút követően visszatelepülők

oknak betudható elmondása alapján; egy részről a

igyekeztek a magyar szellemi és kulturális életet újra

magyar szülők otthon egymás között is inkább a

éleszteni, a kezdeti lelkesedést követően egyre több

horvát nyelvet használják, s az iskolán kívül

akadállyal voltak kénytelenek

A

többnyire a nagyszülőktől ragadhat rá magyar

településen, melyen egykor zömében magyarok,

beszédtudás a gyermekekre, másrészt vannak nem

németek és szerbek éltek, mára a németség teljesen

magyar családok, akik a magyarországi támogatások

eltűnt (0,05 %), a magyarság száma radikálisan

miatt választják gyermeküknek a magyar nyelv

lecsökkent (7 %), a szerbek lélekszáma a ’90-es évek

oktatását.

szembenézni.

óta stagnál (23 %), míg a horvátok (56 %) és a

Bóni János iskolaigazgató a dárdai magyar

cigányok (10 %) száma gyors ütemben nőtt Dárdán.

kulturális élet meghatározó alakja is egyben, aki

A soknemzetiségű faluban az etnikai feszültségek

elkötelezett a magyar nyelv, a magyar népszokások és

jelen vannak a levegőben, noha szerencsére a

a magyar néptánc helyi kulturális életben való

mindennapokban ez nem mutatkozik meg, mégis

szerepének

érezhető a magyarokra és más kisebbségekre

Céltársulás felajánlotta segítségét, elsősorban a

nehezedő

cserediák-programunk

beolvadási

kényszer.

Az

amúgy

is

megerősítésében.

Éppen

ezért

vonatkozásában,

mely

a
a

körülményes helyzetet tovább mélyíti a kis számú

hasonló helyzetben lévő szlavóniai Szentlászlón is

magyarság megosztottsága, mely tekintetében a

nagy sikert aratott. Bóni János és Barkóczi Csaba

választások körüli hangulat idején legnagyobb

abban is megegyeztek, hogy a Céltársulás segít

mindig a kiélezettség.

magyarországi

Az iskolában, melynek 480 tanulója van,

nyelvet, de az iskolaigazgató szerint a magyarul jól
beszélők száma ennek is csak töredéke. Ez főként két

találni

a

Dárdai

Általános Iskolának.

mindössze 63 diák tanulja heti három órában,
úgynevezett nyelvápolásként (C modellben) a magyar

partneriskolát

Barkóczi Csaba, 2016.09.15.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09/15/lato
gatas-dardan/

Kapcsolatfelvétel a dályhegyi és erdődi
magyarokkal
2016.

szeptember 16-án a szlavóniai

A dályhegyi magyar közösség a Duna szlavóniai

Dályhegyen és Erdődön jártunk az ottani magyar

partszakaszának egyik legszebb ékénél fekszik,

közösséggel való kapcsolatteremtés céljából, ahol

ahol az Erdődi-hát löszhalmai a folyó fölé

a

magasodva

Dályhegyi

Petőfi

Sándor

Magyar

Kultúregyesület vezetője, Hugyik Imre fogadta
társaságunkat.

ékelődnek

nyugatról

a

bácskai

pusztába.
(Folytatás a következő oldalon)
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Kapcsolatfelvétel a dályhegyi és erdődi
magyarokkal
A

helyi

magyar

közösség

a

kultúregyesületen és annak jelenleg is épülő
közösségi házán kívül sem iskolával, sem más
magyar intézménnyel nem rendelkezik sajnálatos
módon. A gyermekek nyelvápolásként heti három
órában tanulják a magyart.
Az intézményrendszer hiányának ellenére
Dályhegy azon ritka szlavóniai magyar települések
közé tartozik, ahol a magyar nyelv használata
aktívan megmaradt, s a lakosság – beleértve a
fiatalokat is – a mindennapi érintkezés során is
többnyire anyanyelvét használja.
A küldöttség tagjai Hugyik Imre vezetése

Pécsi egyetemisták az Erdődi Várnál, Hugyik Imre
dályhegyi magyar közösségszervező kalauzolása mellett

mellett megnézték az délszláv háborút lezáró
1995-ös

békekötés

helyszínéül

szolgáló

A találkozó eredményeképpen Hugyik
Imre,

a

Dályhegyi

Petőfi

Sándor

Magyar

Adamovich-Cseh Kastélyt és a híres Erdődi Várat

Kultúregyesület elnöke a dályhegyi huszonéves

is, melyhez a magyar és a horvát történelem

korosztálynak a Céltársulás munkájába való

számos eseménye kötődik, s melynek Duna fölé

bevonására, míg Barkóczi Csaba, a Kosztolányi

magasodó romos, de mégis méltóságteljes tornyai

Dezső Céltársulás elnöke egy az erdődi, dályhegyi

magyar múltunk büszke emlékét őrzik.

és vukovári magyar gyermekek számára jövő
évben szervezendő magyarországi kirándulásra
tett ígéretet.

Kedves Richárd, 2016.09.15.

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09/18/kap
csolatfelvetel-a-dalyhegyi-es-erdodimagyarokkal/
A dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület egyik
épületében
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Újvidéki ifjúsági szervezettel bővült a Kosztolányi
Dezső Céltársulás
bele

a

programok

szervezésébe.

A

kapcsolatfelvételt a két város egyetemistái között
Szilágyi Zoltán hertelendyfalvi református lelkész
kezdeményezte.
Baja, Kaposvár, Pécs, Szabadka és Szeged
városokat követően Újvidék a hatodik egyetemi
város ahol sikerrel debütálnak a Kosztolányi
Céltársulás egyetemista fiatalokból álló ifjúsági
csoportjai. A szervezet területi képviselői és
Újvidéki és pécsi egyetemisták az Apáczai Diákotthonban,
Újvidéken

2016. szeptember 18-án megalakult a
Kosztolányi Dezső Céltársulás helyi csoportja

munkacsoportjai egyébként immár összesen 20
helyszínen vannak jelen a Kárpát-medencében.
A

hétvégén

egyben

Újvidéken

Újvidéken, az Apáczai Diákotthonban, ahol az

közösségépítő hétvégét is tartottak pécsi és

Újvidéki

újvidéki egyetemisták. A rendezvényről készült

Egyetem

hallgatói

csatlakoztak

közösségünkhöz. A közös cél a városban élő vagy
ott

tanuló

magyar

fiatalok

fotók elérhetőek a facebook oldalunkon.

összetartásának

Barkóczi Csaba, 2016.08.19.

erősítése. A csoport vezetője a szenttamási
származású Kraszulyák Orsolya lett, aki számos
ötlettel, elképzeléssel és nagy lelkesedéssel vágott

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09/19/ujvi
deki-ifjusagi-szervezettel-bovult-a-kosztolanyidezso-celtarsulas/

Újvidék-Pécs Ifjúsági Találkozó
2016.

szeptember

16-18.

között

a

Szombaton

délelőtt

Nagy

Margit,

a

Kosztolányi Dezső Céltársulás pécsi városi és

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének

egyetemi tagszervezetének több tagja ellátogatott

elnök-asszonya köszöntötte a pécsi vendégeket, s

Újvidékre, ahol az Apáczai Diákotthon lakói

egyben ismertette a szervezet tevékenységét,

fogadták őket.

mesélt a kollégium életéről, a szórványban végzett

A társaság pénteken este érkezett a

missziójukról és jövőbeli terveikről.

városba, ahol bográcsozás és kerti vacsora, majd
éjszakába nyúlt kötetlen beszélgetés, ismerkedés
volt a program.

(Folytatás a következő oldalon)
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Újvidék-Pécs Ifjúsági Találkozó

Ezt követően a városnézés következett,
amelynek

keretében

megcsodálhatták

a

Újvidék

pécsi

fiatalok

nevezetességeit,

a

csodálatos főtérrel, a Duna-parttal s a városban
található magyar emlékekkel együtt. A Magyar
Szó újság menzáján elköltött ebédet követően
átsétáltak

a

Duna

túloldalán

magasodó

Péterváradra, ahol az erődöt és az alatta húzódó
katakombákat is megjárták.

Pécsi és újvidéki egyetemisták a Péterváradi Erőd előtt

Vasárnap
megalakult

a

délelőtt

a

Kosztolányi

kollégiumban

Dezső

Céltársulás

újvidéki tagszervezete is, amelynek vezetője a
szenttamási

Kraszulyák

Orosolya

egyetemi

hallgató lett.
Az

alapítást

kötetlen

beszélgetés,

a

jövőbeli programok közös tervezése követte, majd
ebéd után a fiatalok közösen részt vettek az
Pécsi és újvidéki diákok Újvidék főterén

A túra végén Karlóca felé vettük az irányt,
ahol a történelmi belváros mellett, felkerestük a
szétszabdalt Magyarországot egyesítő (Temesközt

Apáczai Diákotthon lánykollégiumában tartott
református istentiszteleten, melyet ezúttal a
maradéki Halász Dániel lelkipásztor celebrált.
A hazaúton egy rövid megálló erejéig

kivéve) 1699. évi béke helyszínét és megcsodáltuk

lehetőség

nyílt

az annak helyére épített Szűz Mária Templomot

készíteni

a

is.

naplementéről.
Este vacsora után csapatépítő játékok

következtek, de a lehetőség nyílt bemenni a
városba vásárolni és belekóstolni Újvidék esti
hangulatába is.
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Paripás

településnél

csodálatos

őszi

fotókat
délvidéki

Barkóczi Csaba, 2016. 09. 20.
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2016/09/20/ujv
idek-pecs-ifjusagi-talalkozo-2/

Kosztolányi Tehetségprogram 2016/17. ősz 1.
alkalom
Folytatódott
Céltársulás

a

Kosztolányi

horvátországi

megcélzó

programja,

magyar
a

Dezső
iskolákat

Kosztolányi

Tehetségprogram. A kezdeményezés keretében ez a
harmadik olyan félév, amikor a PTE osztatlan
tanárképzésében tanuló hallgatók horvátországi
magyar iskolákban tölthetik közösségi pedagógiai
gyakorlatukat.

Ezúttal

Vörösmarton,

Laskón,

Eszéken és Kórógyon kaptak betekintést diákjaink

Pécsi egyetemi hallgatók a Drávaközben

a drávaszögi és szlavóniai iskolák életébe.

A

A diákoknak a tanórákon lehetősége volt

Hohmann

program
Gábor,

felelőse
a

és

Kosztolányi

főszervezője
Céltársulás

hospitálni, a szünetekben pedig bekapcsolódhattak

Oktatási- és Nevelési Munkacsoportjának vezetője.

a tantestületek munkájába. A tanítási napot

A helyszíneken Dombóvári Violetta (Vörösmart),

követően

Kiss Tímea (Laskó), Hohmann Gábor (Eszék) és

játékokra

mindegyik
került

sor,

helyszínen
melyeket

csoportos
önkénteseink

“műsorvezettek”.

Pintér

Barnabás

(Kórógy)

önkénteseink

koordinálják a programot.
Nagy Balázs, 2016.09.23.

Kerekasztal-beszélgetés a “kvótanépszavazásról”
2016. szeptember 27-én este a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a
Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Politikai
Tanulmányok Tanszék szervezésében izgalmas
beszélgetésre került sor a hétvégi népszavazás
témájában. Vendégeink; Kovács János, politológus,
az Iránytű Intézet vezető elemzője, Szakács András
politológus,

a

Méltányosság

Politikaelemző

Központ elemzője és Dr. Vincze Géza, jogász, a
Fidelitas országos alelnöke ütköztették érveiket és
meglátásaikat a betelepítési kvótát és a migrációs
folyamatokat illetően.

Balról jobbra: Kovács János, Szakács András, Beke Zoltán
és Vincze Géza

(Folytatás a következő oldalon)
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Kerekasztal-beszélgetés a “kvótanépszavazásról”
A beszélgetés moderátora Beke Zoltán közgazdász
volt, aki a PTE Közgazdaságtudományi Karának
mesterszakos hallgatója.
Bízunk benne, hogy a kerekasztal mentén
sikerült érdemi és izgalmas vitát folytatni, s az
álláspontoknak közelednie egymáshoz az ország
jövőjét érintő súlyos kérdésekben.
Nagy Balázs, 2016.09.27.

Szeptemberi képek a Kosztolányi Céltársulás
életéből
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