
 

 
 
 

 

" 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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 A közel két és fél éve megalapított 

Kosztolányi Dezső Céltársulás 2017-ben 

megtartotta és felülmúlta 2016-os eredményeit, 

folytatva tevékenységét a határon túli magyar 

ifjúság támogatása érdekében. 

  Szervezetünk által az elmúlt évben 600 

fiatal utazott Délvidékről Magyarországra és 

Magyarországról Délvidékre, főként Cserediák-

programunk és a Zsolnay Örökségkezelő Nkft.-

vel közösen szervezett Pécsi Kalandozások 

program keretében. 

 Háromszáz önkéntes tevékenykedett 67 

rendezvény megvalósításáért, többek között a 

diákutaztatási programokon, jótékonysági 

sportrendezvényeken, meghívott előadók által 

tartott előadásokon és különböző meg-

emlékezéseken. 

 4750 személy vett részt rendez-

vényeinken, vagy adódott lehetősége, hogy 

személyesen értesüljön Céltársulásunk 

tevékenységéről partnereink által szervezett 

rendezvényeken. 

 Az egyesületünk által szervezett 

programok résztvevői 30 településről 

származnak, Magyarország, Délvidék, illetve 

Drávaszög-Szlavónia területéről. 

 

Barkóczi Csaba, 2018.1.15. 
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  December 6-án tartotta meg a 

Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szak-

kollégium az év utolsó, szemeszterzáró 

közgyűlését. Lehetőségük nyílt a pécsi 

városházán megtartani az ülésüket, amit 

sikerült összekötni egy idegenvezetéssel az 

önkormányzat épületében. 

 A program keretében Farkas Ákos, a 

szakkollégium titkára értékelte a félévet és a 

tagság munkáját. 

 

Farkas Ákos, 2017.12.6. 

 

 

  Pelles Márton 2017. december 6-án a 

pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziumában tartott, a Marsallbot a 

tarsolyodban előadássorozat keretében, az 

iskolában 2011-ben végzett öregdiákként 

nagysikerű előadást Fiume dualizmuskori 

gazdasági fejlődéséről. Legközelebbi előadása 

január 29-én lesz Fiuméban, a helyi horvát 

idegenvezetők egyesülete felkérésére azonos 

témában angol nyelven. 

 

Pelles Márton, 2017.12.6. 

A Nemzetstratégiai Szakkollégium évadzáró 
közgyűlése a pécsi városházán 

Pelles Márton Fiuméről szóló előadása 
a Nagy Lajos Gimnáziumban 
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 A Kosztolányi Dezső Céltársulás immár 

harmadik éve támogatja ösztöndíjjal a 

bácsfeketehegyi magyar első osztályos diákokat. 

 2015-ben tizenegy, 2016-ban tizenhét, 

2017-ben pedig húsz magyar első osztályos 

kapott egyszeri ösztöndíjat, amelyet 

hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem 

hallgatói adtak össze a jótékonysági 

sportrendezvények alkalmával.  

 A növekvő létszám nagyon jó hír a magyar 

tagozat számára, hosszú évek óta idén először 

többen kezdték magyar nyelven tanul-

mányaikat, mint szerbül. 

 Barkóczi Csaba, a Céltársulás elnöke az 

ünnepségen kiemelte, hogy az ösztöndíjak 

mögött több ezer magyarországi egyetemistának 

a délvidéki magyarokkal érzett szolidaritása áll. 

 A Kosztolányi Dezső Céltársulást 

Barkóczi Csaba elnök, Beke Zoltán alelnök és 

Nagy Balázs pénzügyi titkár képviselték Pécsről, 

míg Bácsfeketehegyen Bojtos Béla polgármester 

és iskolaigazgató, valamint Sárközi István, a 

Feketics Művelődési Egyesület elnöke vett részt 

a rendezvényen. A kezdeményezésről a 

vajdasági Magyar Szó napilap is beszámolt. 

 

Beke Zoltán, 2017.12.13. 

 

 

 

 

 

 

Beiskolázási ösztöndíjak kiosztása 
Bácsfeketehegyen 
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  December 16-án Farkas Ákos és Vlasits 

Tamás, a Kosztolányi Dezső Céltársulás 

delegáltjai képviselték egyesületünket a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács budapesti közgyűlésén. 

 A több mint 7 órás gyűlésen Farkas Ákos 

mutatta be a Céltársulást az Ifjúsági Tanács 

tagjainak. 

 

Vlasits Tamás, 2017.12.17. 

 

 
 A Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015 óta 

minden év Karácsonyán megajándékozza a 

horvátországi magyar óvodásokat. Az 

ajándékcsomagok mellett egy a szülőkhöz szóló 

levelet is eljuttatunk az óvodákba, amelyben a 

 magyar iskola és a magyar a nyelven történő 

tanulás mellett szóló érveket igyekszünk 

figyelmébe ajánlani a családoknak. 

 Az idei évben mintegy 70 óvodás kapott 

tőlünk ajándékcsomagot Vörösmarton, Csúzán, 

Hercegszőlősön, Karancson, Laskón, Vár-

darócon és Kopácson. 

 Az ajándékokat Somorai Renáta, a 

Céltársulás tisztségviselője, Farkas Ákos, a 

Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szak-

kollégium titkára, valamint Kis Róbert és Seres 

Gábor önkénteseink adták át december 21-én, 

csütörtökön. 

 

Kis Róbert, 2017.12.22. 

 

A Kosztolányi Céltársulás bemutatkozása 
a Nemzeti Ifjúsági Tanács közgyűlésén 

Karácsonyi óvodai ajándékozás Drávaközben 
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