
 

 

 

 

 

 

 

" De azt akarom, tisztán és fehéren, 

legyetek vígak és bársonyba-járók, 

a kezetekben egy nagy arany-érem, 

s hódítsátok meg az egész világot." 
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Dr. Debreczeni Lászlóval 

Dr. Debreczeni László, az ’56-os pécsi 

diákparlament elnöke, politikai elítélt, későbbi 

tiszti főorvos volt csütörtökön a Pécsi Ifjúsági 

Kulturális Szövetség vendége a PTE Állam- és 

Jogtudományi Karán, aki az ’56-os pécsi 

eseményekről és a Kádár-rezsim ezt követő 

megtorlásairól beszélt a Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából. 

A résztvevők nagyon érdekes és értékes 

történelmi élményeket élhettek át az előadáson, 

ahol professzor úr személyes emlékeit mesélte eé 

az elmúlt század történéseiről. A rendezvény 

elején Kopa Marcell szavalatát hallhatták a 

jelenlévők, majd a kommunizmus XX. századi 

áldozataira emlékezve Farkas Ákos, a PIKSZ 

alelnöke mondott beszédet. 

 

Barkóczi Csaba, 2017.03.02. 

 

 

2017. március 10-én ismét Drávaközbe és 

Szlavóniába utazott a Pécsi Tudományegyetem egy 

kisbusznyi tanárképzésében tanuló hallgatója, akik a 

horvátországi Vörösmart, Laskó és Kórógy 

települések magyar iskoláiban végeztek hospitálását 

és tanítási gyakorlatot. 

 

A Kosztolányi Tehetségprogram a tanítási 

gyakorlat megszerzésén kívül fontos célja a 

horvátországi magyar iskolák tanári kara és a jövő 

magyar pedagógusai közötti szakmai és emberi 

kapcsolatok kiépítése, valamint a magyar identitás 

és kultúra erősítése a program keretében 

megvalósuló tanórák és vetélkedők által az 

iskolákban. 

A kezdeményezés 2015 tavasza óta zajlik (az 

országban egyedülálló módon a PTE-n), s már több 

mint ötven hallgató választotta ezt a szakmai 

lehetőséget a közösségi pedagógiai gyakorlatának 

teljesítése céljából, amivel messze a legnépszerűbb 

gyakorlati lehetőség a hallgatók körében. 

 

Hohmann Gábor, 2017.03.10.

Dr. Debreczeni Lászlóval emlékezetett a 

kommunizmus áldozatairól a PIKSZ 

Kosztolányi Tehetségprogram – 2017. március 10. 

https://www.facebook.com/piksz2016/photos/pcb.734142363411741/734141960078448/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=1262020397214897
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Alkalomról alkalomra növekvő érdeklődés 

mellett zajlik Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus 

Egyházmegye párkapcsolati szakértőjének 

előadássorozata, melyben önismeretről, 

keresztény alapon álló házasságról és 

párkapcsolatokról, valamint a család és kiemelten 

a nagycsalád életünkben játszott kiemelt 

szerepéről hallhatnak előadásokat az érdeklődők. 

A legutóbbi előadásra, mely a 

“Konfliktusok voltak, lesznek” címet viselte, 2017. 

március 13-án (hétfőn) került sor a PTE BTK-n. A 

rendezvény a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének pécsi 

tagozata közös kezdeményezése által jött létre, 

fővédnöke Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház 

Nagycsaládos Egyesület elnöke. 

 

 

Zsúfolásig telt ház a PTE BTK-TTK legnagyobb 

előadótermének számító C/V/2-ben 

 

Tóth Martin, 2017.03.13. 

2017. március 15-én emlékeztünk meg 

Pécsett is az 1848-’49-es forradalom és 

szabadságharc hőseire. A városi megemlékezésre 

a Kossuth téren került sor, ahol Prof. Dr. Bódis 

József, a Pécsi Tudományegyetem rektora 

mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepségen Céltársulásunk tagjai is 

szép számban részt vettek, küldöttségünk nevében 

Nagy Balázs főtitkár és Szabó Zsolt Adrián, a 

Nemzeti Emlékezet Munkabizottság szervezője 

koszorúzott. 

 

 

Barkóczi Csaba, 2017.03.15. 

Párkapcsolat felsőfokon – Konfliktusok voltak, 

lesznek 

Március 15-én mi is megemlékeztünk 
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A Kosztolányi Dezső Céltársulás 2017-ben 

második éve indította útjára Pécsi Kalandozások 

programsorozatát a Pécsi Zsolnay Örökségkezelő 

támogatásával. A program keretében idén is 

délvidéki és horvátországi magyar 

diákcsoportoknak lesz lehetőségük ellátogatni a Dél-

Dunántúl legnagyobb városába. 

A 2017. évi program március 14-15-én 

indult, amikor is nemzeti ünnepünk alkalmából a 

bácskai Adáról és Törökfaluból érkeztek diákok 

Pécsre. Vendégeinket érkezésüket követően Dr. Őri 

László, Pécs Város alpolgármestere köszöntötte, 

majd lehetőség nyílt a turisták elől egyébként zárt, 

csak a város vendégei számára látogatható 

Városháza tornyából kitekinteni a baranyai 

megyeszékhelyre. A csoport a Zsolnay Negyed 

mellett megtekintette Pécs történelmi belvárosát, 

beleértve az UNESCO világörökség részét képező 

ókeresztény sírkamrákat is, valamint részt vettek a 

március 15-i városi ünnepségen, ahol az egyetem 

rektora, Prof. Dr. Bódis József mondott beszédet. 

Hazafelé mohácsi városnézéssel zárult a program. 

A diákokat Adáról Bagi Magdolna és Krizsák 

Klára tanárnők, valamint Gecse Attila adai járási 

önkormányzati képviselő, a Céltársulás helyi 

koordinátora kísérte el Pécsre, ahol Barkóczi Csaba 

elnök, Konta Gergő, Mateescu Gabriel és Sirok 

Viktor egyetemista önkéntesek fogadták a 

vendégeket, Mohácson pedig Haramza Márk 

kalauzolta a diákokat. A programok a Zsolnay 

Örökségkezelő Nonprofit Kft. támogatásával 

valósultak meg. 

 

Adai és törökfalui diákok a Dzsámi előtt 

 

Nagy Balázs, 2017.03.15. 

 
A Kosztolányi Dezső Céltársulás a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karának 

Zeneművészeti Intézetével együttműködve, az 

egyetem fennállásának 650. jubileumi évfordulóját 

ünnepelve komoly- és kamarazenei 

koncertsorozatot indított a Délvidék magyarlakta 

területein, melynek nyitóalkalmára 2017. március 

20-22. között négy helyszínen, Eszéken, 

Harasztiban, Kopácson és Rétfalun került sor.  
 

Koncert Kopácson 

Pécsi Kalandozások – Ada 

Komoly és kamarazenei koncertsorozat 

Drávaközben és Szlavóniában 

https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=1258496144233989
https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=1263843117032625
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(Folytatás  az előző oldalról) 

A helyszínek megválasztására és az 

események helyszíni szervezésére Szenn Péter, 

szlavóniai református tiszteletes közreműködésével 

került sor. A rendezvény keretében a PTE harsona 

együttese lépett fel a kopácsi kultúrotthonban.  

Az együttest Farkas István Péter, Liszt-díjas 

harsonaművész, Bálint István Péter, 

harsonaművész, Kajsza Pál harsona-mesterszakos 

egyetemi hallgató, valamint Dalmady Richárd, 

harsona alapszakos-hallgató alkották. 

A koncertsorozatról a Drávatáj Televízió is 

beszámolt.  

 
 

Barkóczi Csaba, 2017.03.22. 

 

2017. március 27-én zárult Párkapcsolat 

felsőfokon előadássorozatunk utolsó állomása, 

melynek témája a Család és karrier kérdésköre volt. 

A rendezvény, amely ezúttal egy kerekasztal-

beszélgetés formájában valósult meg ismét nagy 

sikert aratott a hallgatók körében. Vendégeink 

voltak Dr. Őri László pécsi alpolgármester, Dr. 

Varga Éva bőrgyógyász-szakorvos, Németh Norbert 

református lelkipásztor, Oszoli Dénes 

építészmérnök és párja Oszoli Pap Márta tanítónő, 

valamint Nagy Judit és Péter párkapcsolati 

trénerek. 

Tekintettel arra, hogy immár második éve 

komoly érdeklődés övezi a kezdeményezést, az 

előadássorozat minden valószínűség szerint a jövő 

tanévben is folytatódik. 

 

 

Tóth Martin, 2017.03.27. 

Komoly és kamarazenei koncertsorozat 

Drávaközben és Szlavóniában 

Kosztolányi Tehetségprogram, 2017/1 

https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=1263843117032625
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Kedves Barátaink! 

 

2017-ben is sor kerül a PTE 1367 Történelmi 

Emlékfutásra, amelynek keretében most is 

lehetősége lesz minden résztvevőnek a 

Kosztolányi Dezső Céltársuláson keresztül 

támogatni a vajdasági magyar iskolakezdőket! 

A tavalyi évben a bevételekből Bácsfeketehegyen, 

Hertelendyfalván, Torontálvásárhelyen és 

Doroszlón részesítettünk támogatásban magyar 

iskolakezdőket, ismételjük meg az idei évben is ezt 

a bravúros eredményt! 

 

A plakát megtekinthető nagyobb méretben a 

képre kattintva: 

 

Játék és tanulás  Vörösmarton 

A Kosztolányi Tehetségprogram keretében 

2017. március végén is Vörösmarton, Laskón, 

illetve Kórógyon, az ottani magyar iskolákban 

végeztek hospitálást és tanítási gyakorlatot a Pécsi 

Tudományegyetem osztatlan tanárképzésében 

tanuló hallgatói. Az egyetemi hallgatók 

Vörösmarton Kollár Kinga igazgatónővel még az 

iskola faültetési programjába is bekapcsolódtak, 

ahol a drávaszögi gyermekekkel közösen ültették 

el a facsemetéket az iskolaépület bejáratánál. 

Hallgatóink a tanítást követően ezúttal is délutáni 

játékos foglalkozásokat tartottak a diákoknak. 

 

Faültetés Vörösmarton az iskola bejáratánál 

 
Hohmann Gábor, 2017.03.31. 

PTE 1367 Történelmi Emlékfutás 2017-ben is! 

Kosztolányi Tehetségprogram, 2017. március 31. 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/wp-content/uploads/2017/04/17457433_751033661738620_5257908309984630803_n.jpg

