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 Véget ért a Párkapcsolat felsőfokon 

előadássorozat, mely utolsó alkalommal 

fórumként lett megszervezve. Köszönjük a 

Nagycsaládosok Országos Egyesületének és Nagy 

Péternek a felejthetetlen előadásokat, illetve 

külön köszönet jár a meghívott vendég-

előadóknak, és az előadások résztvevőinek! 

 

Farkas Ákos, 2018.4.10. 

 

 

 
 Két napos kihelyezett Elnökségi Ülést 

tartott a Kosztolányi Dezső Céltársulás 

vezetősége hétvégén a Mecsek gyöngyszemének 

számító Magyaregregyen, de a sokak által kedvelt 

kirándulóhelyre, Kisújbányára is ellátogattunk. 

 A fő téma természetesen ezúttal is a 

vajdasági és drávaszögi magyar közösségek és a 

Dél-Dunántúli Régió kapcsolatainak szorosabbra 

fűzése volt. 

 

Bencze Zsolt, 2018.4.15. 

 

 

 

 

 

 

Párkapcsolat felsőfokon: fórum 

Kihelyezett elnökségi ülés Magyaregregyen 
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 Még egy vajdasági magyar iskolának 

adódott lehetősége április 20-án és 21-én, részt 

venni a Kosztolányi Céltársulás és a Zsolnay 

Örökségkezelő Nonprofit kft. közös programján, 

a Pécsi Kalandozásokon. E két napon a Kúlai 

Petőfi Brigád Általános Iskolából érkeztek diákok 

a Zsolnay-negyedbe, amely szállást és 

programokat is biztosított számukra. Míg 20-án 

a volt kerámiagyár területén sétált a csoport és 

tekintette meg a negyed kulturális és 

szórakoztató érdekességeit, 21-én megismerték a 

belvárost, meglátogatták az UNESCO 

világörökségbe tartozó Ókeresztény Sírkamrákat 

és a Székesegyházat. A kirándulás a Havi-hegy 

által nyújtott panoráma megtekintésével 

végződött. 

 

A kúlai csoport a Zsolnay Kulturális Negyedben a 

Mattyasovszky-ház timpanonos kapuja előtt 

 

Mateescu Gabriel, 2018.4.21. 

 
 Április 25-én is alkalma adódott a 

Nemzetstratégiai Szakkollégium tagságának 

ismerkedni a szakkollégiumba frissen felvételt 

nyert fiatalokkal egy csapatépítő est keretében a 

Pannon Magyar Házban. 

 

Kis Róbert, 2018.4.25. 

 

 

Pécsi Kalandozások: Kúla 

Közösségépítő est 
a Nemzetstratégiai Szakkollégium tagságának 
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 Új tisztségviselőket választott a 

Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkol-

légium tagsága diákbizottságának, május 2-i 

közgyűlésük alkalmával. A diákbizottság 

összetétele szeptembertől a következő lesz: titkár 

Vlasits Tamás, gazdálkodási felelős Deér Gábor, 

marketingfelelős Vezér Tamás, programfelelős 

Kis Róbert, közösségi felelős Burián Tamás, 

altitkár pedig Farkas Ákos. Továbbá 

megválasztásra került az új felvételi bizottság is, 

melynek Rétvári Marianna, Schmidt Ákos, 

Kálmán Áron, Deér Gábor és Kopa Marcell 

lesznek a tagjai. 

 

Vlasits Tamás, 2018.5.3. 

 

 

 
 Büszkék vagyunk Somorai Renátára, 

Céltársulásunk muzslyai származású tagjára, aki 

szülőföldjének aktív támogató önkéntes munkája 

mellett elsősorban a fiatal pécsi festőművé-

szetnek is kiemelkedő egyénisége. Gratulálunk 

Reninek! 

 

Barkóczi Csaba, 2018.5.9. 

 

 

Tisztújítási választások a Kosztolányi Dezső 
Nemzetstratégiai Szakkollégiumban 

Somorai Renáta elnyerte 
a Fundamenta-Amadeus Ösztöndíjat 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2080040618737339.1073741831.1760154500725954&type=3
https://www.facebook.com/szulofoldon/posts/1666656100084656


 

A torontálvásárhelyiek és a Református Kollégium 

diákjainak közös csoportja a Zsolnay Kulturális 

Negyedben a Mattyasovszky-ház timpanonos kapuja előtt 

 

 

A szentlőrinci, mágocsi és doroszlói diákok a doroszlói 

Petőfi Sándor Általános Iskola előtt 

 2018 májusában új iskolák kapcsolódtak 

be a Kosztolányi Cserediákprogramba. Pécsen a 

Református Kollégium Általános Iskolájába 

érkeztek torontálvásárhelyi gyerekek, míg 

határon túlra a Baranya-megyei Mágocsról és 

Szentlőríncről utaztak, pontosabban a vajdasági 

zarándokhelyre, Doroszlóra. 

 Pécsen, május 7-én este a Református 

Kollégium pedagógusa, Schmidtné Varga-Zságer 

Ágnes és a Kosztolányi Céltársulás elnöke, 

Barkóczi Csaba fogadták a csoportot az iskola 

aulájában. 

 A program alatt, mely május 8-tól 10-ig 

tartott, a művelődést és a barátkozást összekötve 

ismerte meg városunkat a két település csoportja. 

Kedden, miután közösen részt vettek az iskolai 

órákon, a gyerekek meglátogatták a belvárost, 

ahol lehetőségük adódott megtekinteni a 

Székesegyház altemplomát, megmászni a 

templomtornyot, megismerni az Ókeresztény 

 Sírkamrákat és tenni egy sétát a Széchenyi-tér 

környékén. A nap az Árkád bevásárlóközpont 

meglátogatásával zárult. Szerda délután a 

Zsolnay Kulturális Negyedben zajlott a program, 

ahol idegenvezetés kíséretében sétáltak az 

iskolások a negyedben, megcsodálták a Gugyi-

gyűjteményt, előadást hallgattak a 

Planetáriumban, játszottak az Interaktív 

Varázstérben és megtekintették a Nosztalgia 

selyemcukorka készítését. Csütörtökön pedig 

filmnézéssel és társasjátékozással zárult a közös 

program. 

 A pécsi diákok június közepén fogják 

kölcsönözni a látogatást, torontálvásárhelyi 

utazásuk során. 

 

 A doroszlói útról a mágocsi iskola számolt 

be, az alábbi cikkben: 

 „A Kosztolányi Dezső Céltársulás 

szervezésében iskolánk lehetőséget kapott, hogy  

III. Kosztolányi Cserediákprogram: torontál-
vásárhelyiek Pécsen, baranyaiak Doroszlón 
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tanulói részt vehessenek cserediák program 

keretében egy 5 napos látogatáson, a vajdasági 

Doroszlón. Mágocsról négyen jelentkeztek erre a 

nem mindennapi utazásra, akik május 7-én 

reggel 6 órakor el is indultak a Vajdaságba. A 

doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolánál már 

várta őket az iskola igazgatója, tanárai és a 

cserediákok a befogadó szülőkkel. Az igazgatónő 

kedves üdvözlő szavai után a gyerekeket a 

családok elvitték a szálláshelyükre, majd 

délutánra visszamentek az iskolába, ahol a 

magyar tanárnő egy vidám, feladatokkal 

egybekötött ismerkedő órát szervezett. 

 Másnap bizony ott is iskolába kellett 

menni, de csak rövidített órákat tartottak. Ebéd 

után sétát tettek a híres doroszlói 

zarándokhelyre, Szentkútra, ahol a plébános úr 

nagyon érdekes előadás kíséretében elmesélte a 

Szentkút történetét, majd ezt követően 

megtekinthették a templomot is. Később a 

gyerekek szabadprogram keretében felfedez-

hették a falut és fagyizni is elmentek. Este a 

vendéglátók finom bográcsos babgulyás 

vacsorával és táncházzal várták a gyerekeket, 

ahol 9 tagú zenekar húzta a talpalávalót. 

 Szerdán csak fél 10-ig volt tanítás, utána 

kirándulni mentek a közeli erdőbe, ahol ebédre 

szalonnát sütöttek. Délután és este 

szabadprogram volt, amikor a befogadó családok  

 egyénileg vitték a gyerekeket szomszédos 

településekre és szerveztek nekik programokat. 

 Csütörtökön délelőtt is tanórákon voltak, 

majd 16 órakor kirándulni indultak a szomszédos 

nagyvárosba, Zomborba. Itt először Herceg János 

költő sírjának koszorúzásán vettek részt, majd ezt 

követően látogatást tehettek a Megyeházán, ahol 

a díszteremben megnézhették a zentai csatáról 

készült, szinte az egész falat beborító festményt és 

sok érdekes információt kaphattak mind a 

csatáról, mind a képről és keletkezéséről. Itt is 

megvendégelték a gyerekeket egy kis enni-

innivalóval, majd sétálhattak a városban. 

 Pénteken délelőtt az egész iskola részt vett 

egy országosan megrendezett futóversenyen, és 

egy ötödikes diákunk IV. helyezést is elért a 

nyolcadik osztályos tanulók között, amelyet 

oklevéllel is díjaztak. Közös pizza-ebéddel, az 

igazgatónő kedves szavaival és búcsúajándékkal 

köszöntek el egymástól. 

 Diákjaink nagyon gyorsan megbarátkoz-

tak a vendéglátó gyerekekkel, szuper jól érezték 

magukat és rengeteg élménnyel gazdagodtak. 

Reméljük, hogy a június 10-én Doroszlóról érkező 

cserediákok is ugyanilyen élményekkel utaz-

hatnak majd haza!” 

 

Mateescu Gabriel, 2018.5.11. 
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 Az őszi szakaszhoz képest a Kosztolányi 

Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium csapata 

más összetételben, ám annál lelkesebben érkezett 

vissza Sárospatakra, hogy részt vegyen az Alsó-

Bodrogközi értékfeltáró kutatómunka második 

fordulójában. Május 6-12. között tartózkodtak a 

magyar–szlovák határ által kettészelt kistájon, 

ahol a heti munkájuk során interjúkat 

készítettek, majd elemeztek ki és tanulmányt 

írtak, hogy a később megjelenő, a kutatásról 

szóló könyvben pontos képet lehessen adni a 

vizsgált településekről. 

 

  

Kis Róbert, 2018.5.13. 

 

 Május 14. és 15-én a moholi Novak 

Radonić Általános Iskola egy diákcsoportjának is 

alkalma adódott ellátogatni Pécsre, a Pécsi 

Kalandozások programunkra. A vajdasági 

iskolások a Dél-Dunántúl fővárosában eltöltött 

két nap alatt megtekintették idegenvezetés 

kíséretében a Zsolnay-negyedet és a Gugyi-

gyűjteményt, majd szórakoztató és tanulságos 

programokban volt részük a kulturális 

negyedben. Továbbá megismerték a belvárost, a 

48-as teret és a Havi-hegyi fogadalmi kápolnát is. 

Utolsóként a Világörökség részeként híres 

Ókeresztény Sírkamrák meglátogatására került 

sor. 

 A program a Kosztolányi Céltársulás és a  

 

 

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit kft. 

együttműködésében lett megrendezve. 

 

Mateescu Gabriel, 2018.5.15. 

A Kosztolányi Nemzetstratégiai Szakkollégium 
csapata bodrogközi kutatómunkán 

Pécsi Kalandozások: Mohol 
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 2018. május 20-án 13.30-kor az M1 

csatorna Kárpát Expressz című műsora mutatta 

be Céltársulásunk immár harmadik esztendeje 

megszervezett Kosztolányi Cserediákprogramját, 

melynek mostani, májusi állomásán a vajdasági 

Doroszlón jártak a Baranya megyében található 

szentlőrinci és mágocsi iskolák tanulói. A 

televízióadást a jobb oldali képre kattintva lehet 

megtekinteni. 

 

Barkóczi Csaba, 2018.5.20. 

 

Gellér Enikő, doroszlói képviselőnk is beszélt a 

Cserediákprogram fonosságáról 

 

 
 „A Kosztolányi Dezső Céltársulásnak 

ítélték idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért 

díjat, az elismerést csütörtökön adta át Mádl 

Dalma Budapesten. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: a  

 

Tóth Róbert, a Céltársulás önkéntesének videó összeállítása 

az ünnepségről a fenti képre kattintva érhető el. 
 

magyar fiatalok legnagyobb feladata, hogy az 

előttük álló időkben éltessék tovább 

Magyarországot magyar országként, és éltessék a 

Az M1 Televízió Kárpát Expressz műsorában 
tudósítottak a Kosztolányi Cserediákprogramról 

A „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díj 
átadóünnepsége, 2018 
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https://youtu.be/yDct81zxbho
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https://youtu.be/ODp3gShPJfE


Kárpát-medencében az ezer éve ismétlődő 

magyar szívdobbanást is.” (Magyar Hírlap, 2018. 

05. 31.) 

 A rendezvényre 2018. május 31-én került 

sor a budapesti Zsófia Rendezvényhajón. A 

vendégeket Balogh Zoltán leköszönő emberi 

erőforrás miniszter, a Szövetség a Polgári 

Magyarországért Alapítvány elnöke köszöntette, 

majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

méltatta a díjazottakat. A díjat a Céltársulás 

részéről Barkóczi Csaba, a céltársulás elnöke és 

Dukai Edit, a Céltársulás önkéntese vették át. Az 

átadót követően Barkóczi Csaba mondott  

 köszönetet, majd a díjazottak műsora 

következett, amelyben magyar népdalcsokrot 

mutatott be Antal Imola, a Kosztolányi Dezső 

Céltársulás székelyföldi származású önkéntese, a 

PTE Művészeti Kar énekszakos hallgatója, 

valamint mecseki magyar táncokat 

(hosszúhetényi és szebényi magyar néptáncot) a 

pécsi Mecsek Táncegyüttes részéről Bures Zsófia, 

Tóth Réka, Csokona Ronald és Tóth Márton 

néptáncmesterek. 

 

Tóth Martin Dávid, 2018.5.31. 
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