
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a Kosztolányi Dezső 

Céltársulás? 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulást a Pécsi 

Tudományegyetem végzett és végzős hallgatói 

alapították. Az egyesület azzal a céllal jött 

létre, hogy az egész Kárpát-medence, ideértve 

hangsúlyosan az anyaországot és a határon 

túli területeket is, magyar nyelvű fiatalságát a 

szülőföldön történő boldogulásban segíteni és 

ösztönözni tudja.  

 

A szervezet névadójára tekintettel különös 

figyelmet fordítunk az egykori Dél-

Magyarország, a 20. században Jugoszlávia 

(ma Szerbia, Horvátország és Szlovénia) 

területén élő magyar közösségekre, így a 

bácskai, bánsági, szerémségi, drávaszögi, 

szlavóniai és muravidéki magyar fiatalokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennyi fiatalt érintenek a 

programjaik? 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás az elmúlt 

évben rendkívül gyors növekedésen ment 

keresztül. A kezdeti pécsi egyetemista baráti 

kör, mára kinőtte magát egy olyan határokon 

átívelő szervezetté, amely csak 2016-ban 500 

diák utazását szervezte meg egy határ 

átlépésével. Baja, Kaposvár, Pécs, Szabadka és 

Szeged városokat követően Újvidék a hatodik 

egyetemi város ahol a Kosztolányi Céltársulás 

egyetemista fiatalokból álló ifjúsági csoportja 

megalakult. A szervezet területi képviselői és 

munkacsoportjai egyébként immár összesen 

20 helyszínen vannak jelen a Kárpát-

medencében. Összességében több mint 2500 

ember vesz részt valamely programunkon, 

elsősorban fiatalok; egyetemisták, 

középiskolások és általános iskolások. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen programjaik vannak? 
 

Kirándulások, táborok, cserediák programok 

– 500 résztvevő (2016) 
 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás 

kezdeményezésére idén, mintegy 500 magyar 

diák és kísérő tanáraik utazhattak egy 

országhatár átlépésével. 2016-ban 6 

alkalommal 280 délvidéki (szerbiai és 

horvátországi) magyar diák látogatott el a pécsi 

Zsolnay Kulturális Negyedbe, ugyanezen évben 

mintegy 50 diák vett részt Cserediák 

Programunkban, melyen a Pécsi Református 

Kollégium diákjai fogadtak vendégeket és 

látogattak el határon túli magyarlakta 

református településekre. Ezen kívül két 

táborunkban mintegy 100 magyarországi, 

délvidéki, horvátországi és erdélyi diák 

üdülhetett közösen Pécsett, illetve Őcsényben. 

Egyetemistáink részére 5 ifjúsági találkozót 

bonyolítottunk le Szegeden, Pécsett, 

Bácsfeketehegyen és Újvidéken, amelyeken 

mintegy 50 egyetemista vett részt. 
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Jótékonysági sportrendezvények – 1500 

résztvevő (2016) 

A délvidéki magyar iskolakezdők részére 

jótékonysági rendezvényeket (kispályás 

labdarúgó torna, futóverseny, koncert) 

szervezünk minden évben. A 

sportrendezvények társzervezője a Pécsi 

Tudományegyetem Sportirodája, akikkel 

közösen került lebonyolításra idén 

márciusban a Kosztolányi Kupa, míg 

áprilisban a PTE 1367 Történelmi Emlékfutás. 

Előbbin mintegy 100, utóbbin idén mintegy 

1300 egyetemista vett részt. 2016 

novemberében a PTE Művészeti Karának 

hallgatóiból álló Laser Chickens tart majd 

koncertet a drávaszögi Laskói Általános Iskola 

magyar tanulóinak támogatása céljából. 
 

 Beiskolázási kampányok 

A jótékonysági rendezvényekből származó 

bevételeket a Vajdaság magyar iskolakezdői 

részére osztjuk ki teljes egészében. 2016-ban 

Bácsfeketehegyen, Torontálvásárhelyen, 

Hertelendyfalván került sor ilyen jellegű 

ösztöndíjak átadására. 

2015 Karácsonyán Dr. Őri László pécsi 

alpolgármester támogatásával 70 

horvátországi magyar óvodás kapott 

ajándékot a Kosztolányi Dezső Céltársulástól. 

Az ajándékok mellé egy a szülőknek szóló 14 

pontból álló levelet is mellékeltünk, amelyben 

a magyar iskolaválasztás fontosságára hívtuk 

fel a családok figyelmét különböző érvek 

mentén. Talán ennek eredményeként is 

Horvátországban nőtt a 2016 szeptemberében 

magyar iskolába iratkozók száma. 

Kosztolányi Tehetségprogram 

 
A Pécsi Tudományegyetem osztatlan 

tanárképzésében résztvevő diákok számára 

lehetőséget biztosítunk, hogy pedagógiai 

gyakorlatukat határon túli magyar iskolákban 

abszolválhassák. Erre a hallgatóknak 2015 óta 

a Baranya megyével szomszédos 

horvátországi magyar települések iskoláiban 

nyílik lehetősége; Vörösmarton, Laskón, 

Eszéken és Kórógyon.  

 

A program célja, hogy a Pécsett végző leendő 

pedagógusok érzékenyebbé váljanak a 

határon túli magyarság ügye iránt, személyes 

tapasztalatot szerezzenek az ő 

mindennapjaikról. A program által élő 

kapcsolatok alakulhatnak ki a pécsi tanár 

szakos hallgatók és a horvátországi magyar 

iskolák között, amelynek köszönhetően a 

diákok elhelyezkedését követően ezen 

ismeretségek iskolák közötti további 

kapcsolatokat eredményezhetnek.? 
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Kosztolányi Dezső 

Céltársulás 
Az egyik legaktívabb pécsi székhelyű 

civilszervezet tájékoztató kiadványa 

tevékenységéről, programjairól 

kosztolanyiceltarsulas.hu 

 


