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Elindul a Kosztolányi Dezső
Nemzetstratégiai Szakkollégium
A Kosztolányi Dezső Céltársulás 2016
tavasz óta tervezi a PTE-n egy Nemzetstratégiai
Szakkollégium
hallgatókat
politológusokat,
vendéglátás

elindítását,

ahová

(főként

azokat

a

tanárképzősöket,

történészeket,
szakosokat,

A 2016/2017 tavaszi félévben felvettek
névsora

és

este

óta

megtalálható

a

Céltársulás honlapján, mely a linkre kattintva
betölthető.
A felvetteknek ezúton is gratulálunk,

turizmus-

jogászokat

péntek

velük hamarosan találkozunk! A most kiesőket

közgazdászokat) várjuk, akik elkötelezettek a

pedig

határon

amennyiben továbbra is szeretnének részt venni

túli

magyarság

ügye,

valamint

a

nemzetpolitika mellett.

érdeklődőknek,

nevében
hogy

biztatjuk,

ne

csüggedjenek,

s

az intézmény munkájában, próbálkozzanak a

A Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai
Szakkollégium

arra

köszönjük

az

jelentkezésükkel

megtisztelték Szakkollégiumunkat. A felvételin

következő szemeszter őszi félévében is!
http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2017/05/05/k
osztolanyi-dezso-nemzetstrategiaiszakkollegium-felveteli-eredmenyek/

végül 29 jelentkező meghallgatását követően első
Barkóczi Csaba, 2017.05.06.

körben 21 hallgató felvétele mellett döntöttünk.

Cserediákprogram: Pécsi Református Kollégium
diákjai Torontálvásárhelyen
Martinek Imre, a Hét Nap hetilap
újságírójának

fényképes

tudósítása

Torontálvásárhelyről:
Május kilencedikén Torontálvásárhelyen
is kezdetét vette a pécsi székhelyű Kosztolányi
Dezső Céltársulás (KDCE) által megálmodott
cserediákprogram

„visszavágója”.

A

kedd

délutántól szombat délelőttig tartó programok
részleteit
A torontálvásárhelyi program résztvevői

olvasóinkkal

is

megosztani. Tartsanak hát velünk.
Tíz

(Folytatás a következő oldalon)

igyekszünk
felsős

Torontálvásárhelyre

diák

érkezett

Duchnovszky

Pécsről
Julianna

pedagógus kíséretében Ígéret havának
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kilencedik napján, mintegy folytatásaként a

egyházközség

hetekkel korábban rajtolt, sorrendben a második

történelemórát. Egyaránt méltatva benne az

Kosztolányi

1799.

Cserediákprogramnak.

A

pécsi

gondnoka

május

12-én

tartott

létrehívott

rövid
kálvinista

Református Általános Iskola küldöttsége az

egyházközséget és annak elöljáróit, akik az idők

észak-szerbiai/vajdasági (délvidéki) Dél-Bánság

tomboló viharai közepette is tudtak és mertek

szórványtelepülésének tanintézményében nyert

állhatatosak maradni.

bebocsáttatást. A vendégeket előlegben Balogi

A teljes cikket az alábbi weboldalon

András iskolaigazgató köszöntötte, majd pedig a

olvashatja el:

program

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/2017/05/13/cs

helyi

koordinátorai,

Máté

Lajos

matektanár és Győri-Lukács Éva vegytan szakos

erediakprogram-pecsi-reformatus-kollegium-

tanárnő

diakjai-torontalvasarhelyen/

üdvözölték

követően

a

az

egybegyűlteket.

gyerekeket

korosztálybéliek

és

azok

az

Ezt

őket

fogadó

családja

vették

Martinek Imre, 2017.05.09

pártfogásba. A felnőtt kísérőknek a református

Cserediákprogram: Pécsi Református Kollégium
diákjai Szlavóniában
vendéglátóikkal

közösen

ellátogattak

Kapornára, a nemrég felújított Szent György
Templomba, amely az egyik legrégebbi magyar
emlék a térségben, a falát díszítő freskók a 13.
századból származnak. A délután további részét
Harasztiban

töltötték,

ahol

a

falu

nevezetességeinek megismerése (Református
templom,

Tájház)

mellett,

közös

sütéssel,

népdalénekléssel, játékokkal telt a délután.
A
A pécsi diákok találkoznak szlavóniai társaikkal

program

harmadik

napján,

csütörtökön, a pécsi vendégek Szentlászló
történelmével ismerkedtek meg. Megtekintették

2017.

június

9-én

a

horvátországi

az árpádkori magyar település nevezetességeit,

Szentlászlón és Harasztiban is folytatódott a

melyeken mai is jól látszik a ’90-es évek elején

Céltársulás

lezajlott délszláv háború pusztítása.

cserediákprogramja.

Az

érkezés

napján a pécsi Református Kollégium Általános

A záró napon, pénteken a Kopácsi-réten

Iskolájának diákjait a Szentlászlói Általános

és

Iskolában fogadták szlavóniai vendéglátóik.

Református

Másnap, tanítás után a Harasztiban és
Szentlászlón vendégeskedő gyerekek

4

az

eszéki

Állatkertben jártak a pécsi
Általános

Iskola

diákjai

és

szentlászlói, harasztii fogadóik.
A diákcsere május 13-án, szombaton ért

véget, a pécsi Református Általános Iskola
tanulói is elbúcsúztak szlavóniai barátaiktól a

Szenn Péter és Bocka Szilvia, 2017.05.09.

mihamarabbi viszontlátás reményében.

Cserediákprogram: pécsi Jókai Mór Általános
Iskola tanulói Doroszlón
A program második napján a Pécsről
érkezett cserediákok és doroszlói társaik együtt
tanultak a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Délután megtekintették Fehér Ferenc, doroszlói
kötődésű költő emlékházát. A Szentkút utcán
kisétáltak a Mária, Keresztények Segítsége
Egyházmegyei Kegyhelyre. Ott ft. Verebélyi
Árpád főesperes, a Doroszló-Szentkút igazgatója
ismertette a hely történetét.
Harmadik napon a délelőtti tanulást
Az erdődi várnál

követően közös zombori kiránduláson vettek
részt.

A

megyeházán

Pribilla

Attila

Cserediákprogramunk keretében a Jókai

segédpolgármester által ismerkedtek meg a

Mór Általános Iskola tanulói is viszont látogattak

város történelmével, megtekintették a zentai

a délvidéki területekre; a Szlavónia egyik észak-

csatát ábrázoló festményt. A csoport részt vett a

keleti sarkpontját képező Erdődre, illetve a Duna

Herceg János akadémikus író születésének

túloldalán szinte szomszédos Doroszlóra. A

évfordulója

alkalmából

gyerekek, két kísérő pedagógussal együtt, május

megemlékezésen,

majd

9- én indultak útnak.

Múzeumban tettek sétát.

Erdődön megtekintették a sziklaszirtem

a

szervezett
Zombori

Városi

A negyedik nap fénypontja a Móricz

álló 15. századi magyar erődítményt, valamint az

Zsigmond

Adamovich–Cseh Kastélyt is. A vendégeket

néptánccsoportja és annak vezetője, Radics

ezután Dályhegyen Hugyik Imre nagygazda, a

Leonóra közreműködésével szervezett táncház

dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

volt, ahol a pécsi gyerekek megismerkedtek a

elnöke látta vendégül a dályhegyi Közösségi

helyi autentikus tánclépésekkel és a Csernicsek-

Házban. Este Doroszlón a helyi közösségben

fivérek vezette népi fúvós zenével.

Gellér Magdolna tanácselnök asszony, Klem

Magyar

Művelődési

Egyesület

A pécsi csoport a folytatás reményében

Valéria iskola-igazgatónő és a vendéglátó szülők,

május

gyerekek fogadták a tizenkét fős csoportot. A

anyaországba.

13-án,

szombaton

tért

vissza

az

helyi közösség ajándékcsomaggal kedveskedett a
vendég-gyerekeknek.

Lennert Móger Tímea, 2017.05.09.
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A Céltársulás csapata is részt vett
a 2017 perces focin
Csapatunk is részt vett Bencze Zsolt
csapatkapitány szervezésében 2017. május 20–
21-én a Zentán megrendezett “2017 perces
focin”, melyet hagyományosan a VMSZ Ifjúsági
Fóruma valósít meg minden év tavaszán egy-egy
vajdasági magyar városban.
Nagy Balázs, 2017.05.21.

Orgonakoncertek Vajdaságban
és Belgrád mellett
Vajdasági RTV is keszített beszámolót, melynek
videóját az alábbi linken tekinthetik meg:
http://www.rtv.rs/hu/kult%C3%BAra/p%C3%
A9csi-m%C5%B1v%C3%A9szekorgonakoncertje_829553.html
A

következő

koncertet

a

Pécsi

Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének
orgonistái

2017.

június

1-jén

a

bácskai

Tóthfaluban tartották, ahol a római katolikus
Munkás
A PTE Zeneművészeti Intézetének orgonistái Tóthfalun

Szent

hallgathatták

József
meg

orgonahangversenyt
2017. május 31-én Bácskossuthfalván
indult

a

Kosztolányi

koordinátorának,

Céltársulás

Kucor

amelyre

a

helyi

csodálatos

helybéli

érdeklődők.

Június 3-án pedig A Belgrádtól 15 km-re fekvő
Hertelendyfalván került sor hangversenyre a

Krisztiánnak

bukovinai székely-magyar közösség református
templomában.

református

templomban került sor. Az eseményről a
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a

helyi

szervezésében a PTE Jubileumi orgonakoncertsorozata,

a

Templomban

Barkóczi Csaba, 2017.06.03.

Jubileumi orgonakoncert Torontálvásárhelyen

Martinek Imre beszámolója a torontálvásárhelyi

fel küldetésük során. Orgonán Kovács Szilárd, a

orgonakoncertről:

PTE Művészeti Karának orgonatanára, valamint

A

pécsi

fennállásának

egyetem

650.

jubileumi

lényegében
évfordulóját

ünnepelve indított komoly- és kamarazenei
koncertsorozatot,

A cél az volt, hogy a zenekedvelőket
olyan rendkívüli produkciókkal ismertessék

Délvidék néhány magyarlakta települését is

meg, melyre ezen a vidéken csak ritkán nyílik

felzárkóztatták. Mint ismeretes, a nyitóalkalomra

lehetőség. A projektum koordinálását a pécsi

ez év március derekán került sor Kopácson,

székhelyű Kosztolányi Dezső Céltársulás ( KDC )

amely helyszínt Haraszti, Rétfalu, majd Eszék

vállalta magára.

A

vajdasági

projektumhoz

Kuti Ágnes énekművész ( szoprán ) szolgált.

a

követte.

amely

növendéke, Olasz Balázs játszott. Énekhangjával

orgonakoncertek

első

állomásai a bácskossuthfalvi református, illetve a

Fényképeket

tóthfalui katolikus templom voltak. Pénteken

weboldalon láthatnak:

este a vendégek a torontálvásárhelyi református

http://hetnap.rs/cikk/Jubileumi-

templomban

koncertsorozat-a-hataron-tul-24612.html

zárónap

mutatkoztak

délelőttjén

a

be.
pécsi

A

szombati

vendégek

az

eseményről

az

alábbi

a
Martinek Imre, 2017.06.02

hertelendyfalvi református gyülekezetet keresték

Cserediákprogram: pécsi Kovács Béla Általános
Iskola tanulói Laskón, Kopácson és Várdarócon
2017. május 30. és június 3. között a
pécsi Kovács Béla Általános Iskola tanulói
utazhattak
Iskolába

a
a

drávaszögi
Kosztolányi

Laskói

Általános

Cserediákprogram

keretében. A gyermekek Laskón, Várdarócon és
Kopácson
vendégek

kerültek
a

elhelyezésre.

program

A

pécsi

hagyományainak

megfelelően délelőttönként fogadóikkal közösen
iskolába jártak, délután pedig a fogadócsaládok
Cserediákprogram a laskói iskola kopácsi Tagiskolájában
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Barkóczi Csaba, 2017.06.03.

által szervezett programokon vettek részt. Volt
aki Eszékre, volt aki a kopácsi rétre, volt aki
pedig Várdarócra látogatott a vendéglátói által.

Pécsi Kalandozások: Óbecse, Petőfi Sándor
Általános Iskola
Június 5-6-án az óbecsei Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulói érkeztek Pécsre, a
Kosztolányi

Céltársulás

Dezső

Pécsi

Kalandozások programsorozatának keretében,
mely

a

Zsolnay

Örökségkezelő

Nkft.

támogatásával valósult meg.
A szokásos program mellett a mostani
alkalom különlegessége volt, hogy a rendezvény
keretében

köszönthettük

Pécsett

az

1000.

diákot, aki Céltársulásunk szervezésében lépte
Óbecsei diákok a Cella Septichora bejárata előtt

át a trianoni országhatárt.
A pécsi sajtó mellett ez alkalommal az
M1 csatorna Kárpát Express című műsora is
forgatott a helyszínen.
Mateescu Gabriel, 2017.06.07.
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