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Pécsi Kalandozások - Bezdán
A

tanulók

ellátogattak

a

Zsolnay

Negyedbe, ahol az Interaktív Fizika Labort, a
Planetáriumot, a Selyemcukor Manufaktúrát és a
Porcelán Kiállítást tekintették meg, valamint
városvezetésen
szervezésében,
nevezetességeit
Székesegyház,

vettek
akik

részt

a

önkénteseink

történelmi

(Széchenyi
Király

tér,

utca,

Belváros
Dzsámi,

Ókeresztény

Sírkamrák) keresték fel vendégeinkkel.
A bezdáni iskolával való kapcsolatfelvételt,
a

Bezdáni diákok a Zsolnay Negyed udvarán

településről

származó

Paić

Róbert

Pécsi

kezdeményezte, aki a PTE Testneveléstudományi

Kalandozások programsorozatunk, párhuzamosan az

Intézetének oktatója, a Veszprém csapatának

éppen zajló II. Kosztolányi Cserediákprogrammal.

egykori kézilabdázója.

2017.

április

Ezúttal

6-7-én

folytatódott

Nyugat-Bácska

északi

A

rendezvény

a

Kosztolányi

Dezső

sarkpontjának ikonikus településéről, Bezdánból

Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit

érkeztek hozzánk a település magyar tagozatának

Kft. együttműködésében valósult meg.

kiemelkedő tanulmányi, sport vagy közösségi
tevékenységet

végző

5-8.

osztályos

Barkóczi Csaba, 2017.04.07.

diákjai,

számok szerint 40 fő.

II. Kosztolányi Cserediákprogram
2017. április 4-én, kedden kezdetét vette a
II. Kosztolányi Cserediákprogram, amelyben idén
mintegy 150 diák vesz részt. A rendezvény
megnyitójára a Városházán került sor, ahol Dr. Őri
László pécsi alpolgármester és Barkóczi Csaba, a
Kosztolányi Céltársulás elnöke üdvözölték a határon
túli vendégeket, valamint a pécsi diákokat és
szülőket a sajtó jelenlétében. A pécsi egyetemisták
Határon túli diákok a Városháza Közgyűlésének termében

részéről Bencze Zsolt harmadéves politológus
köszöntötte a vendégeket és méltatta a határon

(Folytatás a következő oldalon)

átívelő magyar-magyar kapcsolatokat.
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II. Kosztolányi Cserediákprogram
A program során a tanulók egy határ

egykori

gyárépület

nevezetességeivel

átlépésével Vadaságból és Drávaszög-Szlavóniából

ismerkedhettek meg a gyermekek. A programokat

utazhatnak Pécsre, valamint fordítva Pécsről a

követően az estét a pedagógusok a szálláshelyükön,

déli határon túlra.

a diákok a fogadó családoknál töltötték.

A programba idén négy pécsi iskola, a

Csütörtökön a tanítást követően a határon

Pécsi Református Általános Iskola, a belvárosi

túli diákoknak és a pécsi fogadó gyermekeknek

Szent Mór Katolikus Iskola, a belvárosi Jókai Mór

lehetősége nyílt felfedezni a történelmi Pécset. A

Általános Iskola és a patacsi Kovács Béla

résztvevők a Dél-Dunántúli Régió legnagyobb

Általános Iskola kapcsolódott be.

gyűjteményével

A

határon

túli

Janus

Pannonius

közül

Múzeumba látogattak, ahol az ókortörténeti

Doroszlóról, Tornyosról és Torontálvásárhelyről

kiállítást csodálhatták meg, majd az UNESCO

érkeztek

által

vajdasági magyar

Erdőd-Dályhegyről,
Szentlászlóról,

települések

rendelkező

vendégeink,

Harasztiból,

Várdarócról

míg

Laskóról,

drávaszögi

és

szlavóniai magyar fiatalok és kísérőik.

a

világörökség

Ókeresztény

részének

Sírkamrákba

(Cella

nyilvánított
Septichora)

kalauzolták el őket önkénteseink. Mindeközben
történelmi Belvárost is végigjárták, érintve a

Szerdán a délelőttöt pécsi fogadóikkal

Dzsámit, a Széchenyi teret, a Király utcát, a

közösen a határon túli magyar gyermekek és

Székesegyházat, a Középkori Egyetem épületét, az

pedagógusaik az iskolákban töltötték, ki-ki a

északi várfalat és a Barbakán bástyát.

Szent Mór, a Református, Jókai Mór és Kovács
Béla Iskolában.

Pénteken a délelőtti tanítási nap után a
diákok és kísérőik a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi

és

Természettudományi

Karára látogattak, ahol sétáltak az egyetem
Mecsek oldalban kialakított Botanikus Kertjében.
Az intézmény sportpályáján a Magyar Szablyavívó
Szövetség pécsi alakulata tartott bemutatót a
tradicionális magyar sportágból, amit a végén a
résztvevő diákok is kipróbálhattak.
Ezt

követően

az

egyetem

C/V/2-es

nagyelőadó termében a régi klasszikus “Pál utcai
fiúk” filmet vetítettük a gyerekeknek.
Vajdasági, szlavóniai és mo-i iskolások a Zsolnay Negyedben

Délután a Zsolnay Kulturális Negyed
megtekintése következett, ahol az Interaktív
Fizika Laborral, a Planetáriummal, a Porcelán
Kiállítással, a Selyemcukor Manufaktúrával és az
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A rendezvény szombaton délelőtt ért
véget. A pécsi iskolák diákjai április-május
folyamán látogatnak el a most fogadott határon
túli közösségekhez.
Nagy Balázs, 2017.04.08.

Dr. Resperger István: Globális kockázatok
igazgatójának

előadására.

A

PTE

BTK

Politikatudományi Intézetében tartot rendezvényen
az ezredes azon kockázatokról beszélt, amelyekkel a
Föld lakosságának és azon belül is a politikai
döntéshozóknak várhatóan szembe kell néznie az
elkövetkező 30-50 évben.
A
Kosztolányi

rendezvény

a

Dezső

Pillér

Egyesület

Céltársulás

és

közös

kezdeményezésében valósult meg. A főszervező

Dr. Resperger István ezredes

2017. április 11-én délután kerül sor Dr.

Rumán Tamás volt.

Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

Nemzetbiztonsági

Intézetének

Beke Zoltán, 2017.04.11.

PTE 1367 Történelmi Emlékfutás - 2017
Céltársulás

beiskolázási

programját,

melynek

keretében több bácskai és bánsági magyarlakta
településen
családokat,

ösztöndíjban
ahol

az

részesítjük

iskolakezdő

azon

gyermek

a

kisebbségi sors dacára is magyar tagozaton kezdi
meg tanulmányait.

Prof. Dr. Bódis József köszönti az összegyűlt egyetemistákat

2017. április 26-án ismét együtt futottunk a PTE
alapításának emlékére; 1367-en 1367 métert!
Köszönjük

a

PTE

Sportirodanak

a

szervezést, s mindenkinek a vajdasági magyar
iskolakezdők támogatásához nyújtott segítséget!
A rendezvényen hagyományosan minden
futónak lehetősége volt támogatni a Kosztolányi

Nagy Balázs, 2017.04.26.
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Cserediákprogram: a pécsi Szent Mór Iskola
tanulói Tornyoson
A Kosztolányi Cserediákprogram április végén
Tornyoson folytatódott, ahol a helyi Tömörkény
István Általános Iskolába látogattak el néhány
napra a pécsi Szent Mór Általános Iskola tanulói.

kivégzésének

emlékére

emeltek.

A

nap

a

Népkertben ért véget.
Az autóbusz a házigazda tanulókkal együtt
vissza szállította a gyerekeket a szálláshelyükre

A pécsi gyerekek 2017. április 25-én az esti
órákban érkeztek meg Tornyosra. A rövid köszöntő

(Tornyos, Kevi, Bogaras, Buránysor).
A program április 27-én Szabadka és

után a családoknál kerültek elhelyezésre.

Palicsfürdő megismerésével folytatódott. A tanulók

Másnap kedden, reggel két tanítási órán jelen

megismerkedtek Szabadka város történelmével,

voltak, majd indultak Zentára. Zenta városának

megtekintették

nevezetességeit tekinteték meg.

városházát, valamint a város egyik legrégibb

Először is a Városháza tornyában a kiállítást a

szakrális építményét, a ferences templomot. (A

Zentai csata 320. év fordulójára szervezett tárlatot,

ferences templom falába bele vannak építve az

majd a kilátóban gyönyörködhettek a város és

egykori szabadkai vár romjai.)

a

szecessziós

stílusban

épült

környékében.

Pécsi és tornyosi iskolások együtt a zentai Tisza-parton

A palicsi állatkert bejáratánál

A kilátóban tett séta után az Önkormányzat

A kirándulók részletes tájékoztatót kaptak

nevében Pataki Tibor a Községi Képviselő Testület

Kosztolányi Dezső életéről valamint Csáth Géza

alelnöke fogadta a gyerekeket és kísérőiket.

életútjáról. Az ebéd után Palicsfürdőben folytatták

Az ebéd után a Thurzó Lajos Oktatási és Művelődési

az útjukat, ahol meglátogatták az állatkertet,

Központ

valamint sétát tettek a tó partján. A csütörtöki

múzeumát

látogatták

meg,

ahol

a

népművészeti tárlattal ismerkedtek meg.

programot a Magyar Nemzeti Tanács támogatta.

A zentai kiránduláson megtekintették a
kopjafát, mely az 1944. november 9-én kivégzett
ártatlan
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magyar

polgári

személyi

személyek

(Folytatás a következő oldalon)

Cserediákprogram: a pécsi Szent Mór Iskola
tanulói Tornyoson
Pénteken

a

Kosztolányi

tanulóival közösen. Focimeccs, ügyességi játékok

Cserediákprogramon résztvevő pécsi tanulók a

valamint íjászkodás volt a program. A pécsi csapat a

délelőtt folyamán a tornyosi iskolában tanításon

késő délután órákban utazott haza a jövő évi

vettek részt, majd ellátogattak a tornyosi Magyarok

ismételt találkozás reményében.

Nagyasszonya római katolikus templomba.

A pécsi Szent Mór Iskolaközpont diákjai Tornyoson

Perpauer Attila, 2017.04.28.
Ebéd

után

szabadidős

programokon

A tornyosi Tömörkény István Ált. Iskola pedagógusa

vehettek részt a Tömörkény István Általános Iskola

Kosztolányi Tehetségprogram, 2017. április 28.
A

Kosztolányi

Tehetségprogram

2017

tavaszi szakasza április 28-án, pénteken zárult. A
Céltársulásunk által indított program keretében
immár 60 feletti azoknak a pécsi tanárképzős
hallgatóknak

a

száma,

akik

a

határon

túli

magyarlakta területeken, a Drávaszög és Szlavónia
magyar iskoláiban teljesítették közösségi pedagógiai
gyakorlatukat.
Ünnepség a laskói iskolában

Hohmann Gábor, 2017.04.28.
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Adai fiatalokkal találkoztak a Céltársulás vezetői
A rövid találkozó nem volt eredménytelen,
remélhetőleg többeket hamarosan Pécsett is
vendégül láthatunk. A találkozó megszervezése
Gecse

Attila,

a

Céltársulás

adai

területi

koordinátorának munkáját dicséri.

Adai fiatalokkal

2017.

április

28-án

adai

fiatalokkal

találkoztunk, az Adai Helyi Közösség épületében,
hogy a kisvárosban rejlő lehetőségekről, az ott élő
fiatalok jövőképéről, a Tisza-menti falusi turizmus
megerősítésének esélyeiről, valamint a magyar

Bencze Zsolt, 2017.04.28.

identitás megőrzéséről beszélgessünk.

Óbecsén is megalakult a Kosztolányi Céltársulás
helyi munkacsoportja
nyilvánosságra hozásának emblematikus kutatója is
csatlakozott.
A tervek szerint május-június folyamán kb.
100 fiatalt lát vendégül a Kosztolányi Dezső
Céltársulás Óbecse Község (Óbecse, Péterréve,
Drea) területéről, Pécsett.
2017. április 28-án Óbecsén is megalakult a
Kosztolányi Céltársulás helyi munkacsoportja Kiss
Igor gimnáziumi tanár és Lovasi Zsolt fiatal jogász
szervezésében.
A közösséghez számos helyi egyetemista és
középiskolás fiatal mellett Teleki Júlia írónő,
polgárjogi aktivista, korábbi tartományi képviselő, a

Óbecsei fiatalok

magyar- és német kisebbség ellen elkövetett
délvidéki
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vérengzések

feltárásának

és

Barkóczi Csaba, 2017.04.28.

