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Már politikai vonalon is erősödik a két
Baranyában élő magyarok kapcsolatrendszere
Februárban 16-án megbeszélést folytatott
dr. Őri László, Pécs alpolgármestere Varga
Gáborral, a Bellyei Járás elöljáró-helyettesével,
valamint

Matijevič

(Horvátországi
Közössége)

Olivérrel,

Magyarok
ügyvezetőjével

a

HMDK

Demokratikus
Pécs

és

a

Drávaszögben élő magyarság kapcsolatainak
megerősítéséről.
A

találkozó

megszervezését

Barkóczi

Csaba, a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke
készítette elő, minthogy – az elmúlt évekhez
hasonlóan

–

a

megerősítésében

kétoldalú
a

kapcsolattartás

Céltársulás

továbbra

Matijevič Olivér, Varga Gábor,
dr. Őri László és Barkóczi Csaba

is
Beke Zoltán, 2018.2.16.

kiemelt szerepet igyekszik vállalni.

Horvátországi magyar fiatalok Pécsett

Február
Céltársulás

és

végén
a

a

Kosztolányi

HMDK

Dezső

szervezésében

horvátországi magyar fiatalok érkeztek Pécsre,
akik

három

napot

töltöttek

a

baranyai

megyeszékhelyen. A fiatalokat dr. Őri László,
Pécs MJV alpolgármestere és Barkóczi Csaba, a
Kosztolányi Céltársulás elnöke fogadták, majd a
Céltársulás és a Nemzetstratégiai Szakkollégium
több önkéntesével is találkoztak. A hétvége
témája volt a horvátországi magyar közösség
helyzete és a 2018. évi magyarországi választások
kérdésköre is.
Bencze Zsolt, 2018.2.23.
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Tagfelvételt szervezett a Kosztolányi Dezső
Nemzetstratégiai Szakkollégium
Ebben a félévben is tagfelvételt hirdetett a

név szerint: Domonkos Csaba, Eszenyi Regina,

Nemzetstratégiai Szakkollégium. A csatlakozni

Fülöp Bálint, Kálmán Áron, Kerekes László, Nagy

kívánó egyetemistákat február 27-én és 28-án

Ákos, Rétvári Marianna és Vezér Tamásnak.

hallgatta

meg

a

felvételi

bizottság

és

ez

alkalommal nyolc taggal bővült a szakkollégium.

Vlasits Tamás, 2018.2.28.

E módon is gratulálni szeretnék új társaiknak,

Csapatépítő est
a Nemzetstratégiai Szakkollégium új tagjainak
A februári tagfelvételt követően egy
csapatépítő

est

keretében

ismerkedtek

a

Kosztolányi Nemzetstratégiai Szakkollégium új
és régi tagjai március 6-án. Az újonnan felvett
fiatalokat Dr. Őri László, Pécs Megyei Jogú
Városának alpolgármestere, Barkóczi Csaba, a
Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke és Dr.
Majdán János, egyetemi oktató, a Szakkollégium
elnöke

köszöntötték

a

szemeszternyitó

összejövetelen a Pannon Magyar Házban.
Berger Bernadett, 2018.3.6.
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Pécsi Kalandozások - Kishegyes

Megkezdődött az idei Pécsi Kalandozások
programsorozatunk, 2018. március 14-én, melyre
ez alkalommal a vajdasági Kishegyes településről
érkezett

diákcsoport

kirándulással

tanári

harmadik

kísérőikkel.

E

indul

a

éve

újra

Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Zsolnay
Örökségkezelő

Nonprofit

Kft.

együttműkö-

désében szervezett program.
14-én a Zsolnay Kulturális Negyedben
töltötték a gyerekek a napot, ahol idegenvezetés
kíséretében bejárták a negyedet, megtekintették
a Rózsaszín Kiállítást, majd a program az

A kishegyesi csoport a 48-as téren álló Petőfi Sándor
szobra előtt

Interaktív Varázstérben, a Planetáriumban és a
Nosztalgia Cukorkamanufaktúrában folytatódott.

ját a Széchenyi téren, majd ellátogattak a Dóm-

15-én Barkóczi Csaba is csatlakozott a

térre és az Ókeresztény Sírkamrákba is. A

csoporthoz és mesélt a diákoknak a 48-as tér

program a Havi-hegy által nyújtott panoráma

történelméről, beleértve az 56-os forradalom

megcsodálásával végződött.

pécsi eseményeit is. A Király utcán tett séta után,
a tanulók megnézték a Nemzeti Ünnep program-

Mateescu Gabriel, 2018.3.15.
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Tankönyveket küldtek Vajdaságba
a pécsi iskolák
Nem

lehet

elég

korán

elkezdeni

a

felkészülést a következő tanévre. Éppen ezért
márciusban Céltársulásunk közvetítésével új,
magyarországi tankönyveket kaptak az Óbecsei
Gimnázium magyar tagozatának 9-12. évfolyamai
a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont és a PTE
Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma
jóvoltából.
A

tankönyveket

gimnáziumi

igazgató

Basarić
és

Miodrag

Kiss

Igor

történelemtanár, a Céltársulás egyik óbecsei
önkéntese és szervezője vette át.
Nagy Balázs, 2018.3.19.

III. Kosztolányi Cserediákprogram Óbecse, Temerin, Pécs
Idén

is

megszervezésre

került

a

Kosztolányi Cserediákprogram, melynek tavaszi
szakasza március 18. és 22. között zajlott le. A
program pécsi részére az óbecsei Samu Mihály
Általános

Iskola

diákjai

érkeztek,

hogy

viszontlássák barátaikat a Mátyás Király Utcai
Általános Iskolából, akikkel tavaly októberben
ismerkedtek meg.
A látogatás városnézéssel kezdődött és a
téli hideg ellenére a csoport megtekintette a
Király utcát, a Széchenyi-teret, a Dóm-teret és
alkalmuk

adódott

feljutni

a

Székesegyház

tornyába is. 20-án miután a pécsi és óbecsei
gyerekek közösen részt vettek az iskolai órákon,
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Az óbecseiek és pécsi Mátyás Király utcai iskola
csoportja a pécsi Széchenyi-téren

az Ókeresztény Sírkamrákat tekintették meg,
majd

a

folytatódott

Zsolnay
a

Kulturális

program,

ahol

Negyedben
a

diákok

idegenvezető kíséretében sétáltak az egykori
gyárban, megnézték a Rózsaszín Kiállítást, a
Nosztalgia Cukorkamanufaktúrát, a Planetáriumot és játszottak az Interaktív Varázstérben.
Harmadik nap a Mátyás Király Utcai
Iskola szervezésében a csoportnak a Zsolnay
Múzeumba, a Vasarely Múzeumba és a Pécsi
Nemzeti Színházba adódott lehetősége elmenni.
Ugyanebben az időszakban a temerini

A temeriniek és a pécsi Apáczai Csere János iskola
csoportja a Péterváradi várban

Kókai Imre Általános Iskolába a pécsi Apáczai
Csere János Általános Iskola diákjai látogattak el

Mateescu Gabriel, 2018.3.23.

és a fogadó iskola diákjainak családjainál laktak.
Délelőttönként a temerini és a pécsi
csoport együtt járt iskolába, délutánonként pedig
kulturális és játékos programokon vettek részt,
sőt ellátogattak Újvidékre és Péterváradra is.

A Céltársulás és a KDNSz csatlakozott a Nemzeti
Kisebbségvédelmi Kezdeményezéshez
Tavaszi szél vizet áraszt! A Kosztolányi
Nemzetstratégiai
egyetemi

Szakkollégium

aláírásgyűjtésének

két

napos

eredményeként

március 27-én és 28-án közel 500 aláírás jött
össze

Pécsett

a

Nemzeti

Kisebbségvédelmi

Kezdeményezés mellett. Az aláírásokat Lezsák
Sándornak, az országgyűlés alelnökének juttattuk
el. Köszönjük mindenkinek a határon túl élő
honfitársaink melletti kiállást!
Barkóczi Csaba, 2018.3.23.
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Újraindult a Párkapcsolat felsőfokon
előadássorozat

Farkas Ákos köszönti a résztvevőket az első előadás előtt

Február

a

dások „Kapcsolatra alkotva” (február 27-én),

har-

„Szeretetre alkotva” (március 13-án), illetve

madik évadja, melynek keretein belül Nagy Péter,

„Férfinak és nőnek alkotva” (március 27-én)

a

címek alatt lettek megtartva. A negyedik és utolsó

Párkapcsolat
Pécsi

27-én

felsőfokon
Római

párkapcsolati

kezdetét

vette

A második előadás

előadássorozat

Katolikus

szakértőjét

Egyházmegye
és

trénerét

előadásra áprilisban kerül sor.

hallgathatták meg az érdeklődők, Farkas Ákos, a
Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkol-

Farkas Ákos, 2018.3.28.

légium titkárának köszöntőjét követően.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének előadója új témákkal várta a fiatalokat,
melyeken

belül

különböző

társadalmak

történelmét, illetve a nemek szerepét is vizsgálta
a tartós kapcsolatok alappilléreit keresve. A
tréner népszerű stílusjegyének lehet nevezni a
hétköznapi életből hozott példáit, melyekkel
humorosan

mutatja

be

a

nemek

közötti

félreértéseket és világít rá ezek okára. Az új előa-

A harmadik előadás

8

Prof. Dr. Kákai László előadása a Kosztolányi
Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjainak
Prof. Dr. Kákai László, a PTE BTK
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok
Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást a
2018. évi országgyűlési választásról, annak
aktuális kifutásáról, s az egyes szcenáriók
megvalósulásának a magyar közéletre gyakorolt
várható

hatásairól

a

Nemzetstratégiai

Szakkollégium hallgatói számára 2018. március
28-án.
Gombkötő Mátyás, 2018.3.28.
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