
 

 
 
 

 

" De azt akarom, tisztán és fehéren, 
legyetek vígak és bársonyba-járók, 
a kezetekben egy nagy arany-érem, 
s hódítsátok meg az egész világot." 

 

Kosztolányi Dezső 
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  November 3-án a Kosztolányi 

Céltársulás részéről, pénzügyi titkárunk, Nagy 

Balázs, és a Kosztolányi Nemzetstratégiai 

Szakkollégium titkára, Farkas Ákos helyeztek el 

koszorút Kosztolányi Dezső szabadkai 

szobrainál, halálának évfordulója alkalmából. A 

Trianon okozta megaláztatás és szülővárosának, 

Szabadkának szerb megszállása, majd a 

békediktátum általi elvesztése meghatározó 

esemény volt Kosztolányi Dezső 1918 utáni 

munkásságában. 

 

Nagy Balázs, 2017.11.04. 

 

  
Farkas Ákos beszédet mond a hertelendyfalvi 

református közösségnek 

 

 2017. november 3-án lelkésszé szentelték 

Szilágyi Zoltánt, eddigi segédlelkészt,  

 a Kosztolányi Céltársulás korábbi elnökségi 

tagját. A szertartásra az al-dunai székely 

faluban, Hertelendyfalván került sor, ahol a 

Céltársulást és a Nemzetstratégiai Szakkol-

légiumot Farkas Ákos, a szakkollégium vezetője, 

Nagy Balázs pénzügyi titkár, illetve Vlasits 

Tamás tagtársunk képviselték. 

 A Kosztolányi Dezső Céltársulás 

delegáltjaként, Farkas Ákos köszöntötte Szilágyi 

Zoltánt és tolmácsolta Barkóczi Csaba Elnök Úr 

szavait. Beszédében azonban nem csupán az új 

lelkészhez, hanem a vajdasági református 

közösséghez is szólt, biztosítva őket az 

anyaország és azon belül a Kosztolányi 

Céltársulás támogatásáról. 

Kosztolányi Dezső szobrának 
koszorúzása Szabadkán 

A Kosztolányi Céltársulás delegációja 
Szilágyi Zoltán lelkésszé szentelésén 
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https://www.facebook.com/szulofoldon/posts/1482049361878665
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1806991396042264&id=1760154500725954


 „Felemelő érzés volt látni, ahogyan a 

református egyház méltóságai és felekezettől 

függetlenül, az egész dél-bánsági magyar 

közösség üdvözli az új lelkipásztort, az egyébként 

erdélyi származású Szilágyi Zoltánt. Az esemény 

üzenete mindhármunk számára egyértelmű volt: 

 van magyar és református jövő a Kárpát-

medencében!” – összegezte Farkas Ákos a 

delegáció tapasztalatait. 

 A szakkollégium titkárának beszédét ide 

kattintva lehet elolvasni. 

 

Farkas Ákos, 2017.11.04. 

 
 Szenn Péter, a szlavóniai Haraszti lelkésze 

és egyesületünk ottani képviselője lett 

megválasztva november 11-én a horvátországi 

református egyház püspökének. 

 A Magyar Idők napilap beszámolt a 

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini 

Egyház zsinatának püspökválasztásáról, melyre 

Laskón került sor. (Az interneten elérhető cikket 

ide kattintva lehet megnyitni.) 

 Szervezetünk elnöke, Barkóczi Csaba 

levélben gratulált az új püspöknek, levél melyet 

alább idézünk: 

 

„Nagytiszteletű Úr! 

Kedves Péter! 

 

 Csak a múlt hét végén értesültem róla dr. 

Kádár Péter főigazgató úrtól, a Pécsi Református 

Kollégium vezetőjétől, hogy a Horvátországi 

Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata 

Téged választott az egyház új püspökévé. 

 Megválasztásodhoz ezúton is szívből 

gratulálok a Kosztolányi Dezső Céltársulás teljes 

tagsága és elnöksége nevében egyaránt. 

 Munkádat kísérje az Isten óvó szeretete és 

a drávaszögi és szlavóniai magyar közösség beléd 

vetett bizalmának töretlensége. 

 

 
Szenn Péter püspök. Kép forrása: Keppel Ákos / 

reformatus.hu 

  

 Hiszem és tudom, hogy püspökké 

választásoddal a horvátországi reformátusok egy 

új időszak elé néznek, melynek eredménye a 

Reformáció 500. évfordulóján csakis a nemzeti 

öntudat megerősödése és református hitünk 

Dráva menti felvirágzása lehet. 

 

Pécs, 2017. november 27. 

 

Áldást és békességet kíván, 

Barkóczi Csaba 

elnök 

Kosztolányi Dezső Céltársulás” 

 

Mateescu Gabriel, 2017.11.27. 

Szenn Pétert választották meg a horvátországi 
református egyház püspökének 
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  November 13-án Molnár Balázs, a pécsi 

Antall József Tudásközpont irodavezetője, 

illetve a Kosztolányi Céltársulás korábbi 

elnökségi tagja, jelenlegi tanácsadója volt 

vendége a Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak 

és egy remek hangulatú előadás keretében 

osztotta meg tapasztalatait a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedésről. 

 

Gombkötő Mátyás, 2017.11.14. 

 

 
A Futsal Kupa egyik mérkőzése 

  

 A november 14-ről 15-re virradó éjszaka 

lett megrendezve az idei jótékonysági Kosztolányi 

Futsal Kupa a Pécsi Tudományegyetem 

Sportcsarnokában. 

  14 csapat mérkőzött meg három 

csoportban, majd egy hármas döntőben vívták 

ki maguknak a csoportelsők a három kupát. A 

győztes a Szeszpanyol csapat lett, a második 

helyet a Kispad Legjobbjai foglalták el és a 

harmadik helynek szóló kupát nyerte meg a 

Magyar Futsal Válogatott nevű csapat. 

 A nevezési díjakból befolyt adományt a 

Kosztolányi Céltársulás decemberben fogja 

teljes egészében vajdasági iskolakezdők 

beiskolázásának támogatására és a 

horvátországi magyar iskolák népszerűsítésére 

fordítani. 

 A Kosztolányi Futsal Kupa a PTE 

Sportirodával együttműködésben került 

megvalósításra. 

 

Mateescu Gabriel, 2017.11.15. 

Molnár Balázs előadása a Kosztolányi 
Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak 

Jótékonysági Kosztolányi Futsal Kupa 
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 November 22-én Dr. Kobolka István 

ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezető 

szakreferense és a PTE Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar docense 

látogatta meg a Nemzetstratégiai Szak-

kollégiumot és személyes hangvételű előadást 

tartott a szakkollégium tagjainak. 

 

 
Az est a migrációról és Magyarország 

külpolitikai helyzetéről szólt. A beszélgetés 

nagyon jó hangulatban telt, emellett a 

szakkollégisták betekintést kaptak Kobolka 

ezredes személyes pályafutásának állomásaiba 

is. 

 

Kis Róbert, 2017.11.22. 

 

 

  November 23-án és 24-én Barkóczi 

Csaba, egyesületünk elnöke és politológus 

doktorjelölt előadássorozatára került sor a 

szakkollégium tagjai számára. Az előadások 

témája a határon túli magyar kisebbség 1990 

utáni politikai érdekképviselete volt. A kurzus 

egyben választható kreditjént a Politológia alap- 

és mester, illetve a Nemzetközi kapcsolatok 

szakos hallgatók számára kreditértékű jegyet  

Dr. Kobolka István előadása a Kosztolányi 
Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak 

Barkóczi Csaba előadásai a Kosztolányi 
Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak 

6 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1515643661852568.1073742018.897665643650376&type=3


eredményez, az intézményben egyedüli határon 

túli magyarokról szóló tantárgyként. 

 

Gombkötő Mátyás, 2017.11.24. 

  

 

 
 Újvidéki egyetemi szervezetünk elnöke, 

Kraszulyák Orsolya mutatta be a Kosztolányi 

Céltársulást azon az Európa Kollégiumban 

megrendezett fórumon, melyet november 28-án 

tartottak a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

kezdeményezésére. A rendezvény a magyar 

ifjúsági szervezetek és kollégisták közötti  

 kapcsolatteremtés céljából lett megrendezve. 

Orsolya beszámolt egyesületünk tevékeny-

ségéről, kihangsúlyozva cserediákprogram-

jainkat, melyen csak idén kb. 500 általános 

iskolás vett részt. 

 Szervezetünkön kívül a Vajdasági 

Ifjúsági Fórum, a Vajdasági Magyar Ifjúsági 

Központ, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági 

Fóruma, a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a 

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség mutat-

kozott még be az esten. 

 A rendezvényen résztvevő szervezetek 

képviselői beszéltek többek között a civil szféra 

társadalmi megbecsültségéről és a politikai 

szféra hozzáállásáról is. 

 Az Európa Kollégium teljes beszámolóját 

ide kattintva olvashatják el. 

 

Kraszulyák Orsolya, 2017.11.29. 

 

 

 

 

 

 

Kraszulyák Orsolya 
a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ fórumán 
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Farkas Ákos és Deér Gábor András 

átveszik a SZINAPSZIS ösztöndíj oklevelét. 

  A Nemzetstratégiai Szakkollégium 9 

tagja nyerte el a SZINAPSZIS Ösztöndíjat mely 

a hallgatómentori feladatok ellátásában segíti a 

pályázókat. Az ösztöndíj oklevélátadó 

ünnepsége november 30-án zajlott le a PTE 

KPVK Szántó-Kovács János utcai épületében. 

 

Farkas Ákos, 2017.11.30. 

  

A SZINAPSZIS ösztöndíj oklevélátadó ünnepsége 
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