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„Tengerhez magyar!” - Pelles Márton előadása

2018. október 1-én a siklósi könyvtárban
tartott előadást Pelles Márton, a Fluminensis
Egyesület

elnöke,

Fiume

történetéről.

A

Fluminensis Egyesület a Kosztolányi Céltársulás
támogatásával, a fiumei magyar értékek kutatása
és

megőrzése

céljából

jött

létre

2017

februárjában.
A másfél órás előadáson megtelt az
előadóterem,

és

a

hallgatóság

szakmai

érdeklődését jelezte az is, hogy az esemény után
is sokan ott maradtak, hogy az előadóval
különféle témákról beszélgessenek.
Pelles Márton, 2018.10.1.

Találkozás az 56-os szervezetekkel

Október

1-én

este

az

1956-os

Diákparlament Társaság, az 1956-os Szövetség, a
Recski Szövetség és a Politikai Foglyok Országos
Szövetségének
vezetőivel

Baranya

találkozott

megyei

a

és

pécsi

Kosztolányi

Dezső

Céltársulás vezetősége. A megbeszélést az ’56-os
szervezetek kezdeményezték.
A találkozó célja volt a Kosztolányi Dezső
Céltársulás és a Nemzetstratégiai Szakkollégium
még

erőteljesebb

bevonása

az

1956-os

forradalom és szabadságharc emlékének és
kultuszának megőrzésébe.
A tárgyalások eredményeként Céltársulásunk már most, október 23-án is részt vesz az
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’56-os rendezvénysorozat megvalósításában, s az
’56-os szervezetek életébe is bekapcsolódnak
tagjaink.
Tóth Martin Dávid, 2018.10.1.

Lezsák Sándor előadása
a Pécsi Tudományegyetemen
Zsúfolásig telt 2018.10.03-án az E540-es
előadóterem

a

Pécsi

Bölcsészettudományi

Tudományegyetem

Karán,

Lezsák

Sándor

előadásán. Az érdeklődők száma meghaladta az
egyébként nagy előadóteremnek számító helység
befogadóképességét.

Barkóczi

Csaba,

a

Céltársulás elnökének ünnepélyes köszöntője
után Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a
Lakiteleki Népfőiskola határon túli értékfeltáró
kollégiumainak

munkája,

valamint

a

hungarikumokban rejlő országimázs lehetőségek
témában megtartotta nagy sikernek örvendő
előadását.

Az

előadás

második

felében

a

jelenlevők első kézből kaphattak betekintést a
Népfőiskola bővítési és felújítási projektjéről is.
Kis Róbert, 2018.10.3.
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Vajdasági körúton a Magyar Krónikával

2018. október 4-5-én Kovács Dániel, a
Magyar Krónika riportere és Barkóczi Csaba, a
Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke ismét
körútra indultak, ezúttal a Vajdaságba, ahol több
településen a Céltársulás önkéntesei mondták el
véleményüket

Bácsfeketehegytől

Hertelendy-

falváig munkánkról és a vajdasági magyar
közösség helyzetéről. A riportsorozat a Magyar
Krónika december-január havi számaiban lesz
olvasható.
Barkóczi Csaba, 2018.10.5.

Megjelent a Magyarok a Dráván túl 2. része

Korábban már beszámoltunk róla, hogy
Kovács Dániel, a Magyar Krónika munkatársa
riportsorozatot indított, amelyben a Kosztolányi
Dezső Céltársulás délvidéki munkáját mutatja be
négyrészes írásában.
A Magyar Krónika október 4-én megjelent
számában Magyarok a Dráván túl címmel
megtalálható

a

horvátországi

magyarok

helyzetéről szóló tudósítás második része.
Kedves Richárd, 2018.10.6.
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Október 6-i megemlékezés

2018. október 6-án, szombaton Pécs is az
aradi vértanúkra emlékezett. Az 1848-1849-es
szabadságharc idején a hazájukért mártírhalált
halt tábornokok tiszteletére rendezett emlékező
ünnepségen beszédet mondott dr. Őri László,
Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere. A
Kosztolányi Dezső Céltársulás részéről Beke
Zoltán alelnök, valamint Farkas Ákos és Kálmán
Áron, a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai
Szakkollégium tisztségviselői koszorúztak. Az
ünnepségen

részt

vett

Barkóczi

Csaba

a

Céltársulás elnöke, valamint a Céltársulás több
tagja is.
Farkas Ákos, 2018.10.6.

A Nemzetstratégiai Szakkollégium
októberi közgyűlése
Taggyűlést tartott a Kosztolányi Dezső
Nemzetstratégiai Szakkollégium október 10-én.
Az esemény témája az új tagok bemutatkozása és
a soron következő programok ismertetése volt. A
felvételi eljárást Rétvári Marianna, a KDNSZ
felvételi bizottságának elnöke, míg az eddigi
munkát Vlasits Tamás titkár értékelte. A gyűlés
lezárását

követően

megtartották

a

a

szakkollégium

már-már

tagjai

hagyományosnak

mondható csapatépítő estet. Minden félévben a
felvételi után az újonnan felvételt nyert tagokkal
kiegészülve egy nagy közös pizzázáson a jókedvé
a főszerep. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan
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ismét egy remek hangulatú este kerekedett, ahol
az

új

tagok

is

feloldódott

környezetben

ismerhették meg a szakkollégiumot.
Vlasits Tamás, 2018.10.10.

Újraindult a Kosztolányi Tehetségprogram

2018.10.19-én lezajlott a Horvátországi
Pedagógiai Gyakorlatunk idei első alkalma. A
Pécsi

Tudományegyetem

hallgatója

látogatott

el

4

tanár

Vörösmartra,

szakos
hogy

teljesítse kötelező pedagógiai gyakorlatát. Az
iskola pedagógusai és a gyerekek nagy örömmel
fogadták a hallgatókat, ahol a hosszú nap végén
egy kis falulátogatásra is jutott idő néhány
kisiskolással.
Kis Róbert, 2018.10.19.

Megemlékezés az
1956-os egyetemi diákparlamentről
Az

1956.

diákparlament
egyetem

október

eseményeire

Rákóczi

úti

22-i

pécsi

emlékeztünk

épületénél

20-án.

az
A

rendezvényen a diákparlament egykori elnöke,
Dr. Debreczeni László ismertette az akkori
eseményeket. A megemlékezés keretében a pécsi
56-os szervezetek egy lyukas zászlót adtak át a
Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjainak. A
szakollégium részéről Farkas Ákos, az intézmény
alapítója méltatta 56 hőseit.
A mostani gesztus jelképezte azt a
megállapodást, melyet a Kosztolányi Dezső
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Céltársulás kötött 2018 októberében a pécsi ’56-

Istvánról,

osokkal,

nemrég

mely

Szakkollégium

szerint
vállalja

a
az

Nemzetstratégiai
1956-os

szellemi

az

56-os

orvosegyetemi

elhunyt

zászlóalj

parancsnokáról

is

megemlékeztünk.

örökség gondviselését a Pécsi Tudományegyetem
életében. Az esemény keretében Rozsos

Nagy Balázs, 2018.10.20.

Pécs is méltóképp emlékezett az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseire
Október 23-án megtiszteltetés érte a
Kosztolányi

Céltársulást,

ugyanis

a

városi

megemlékezés keretében Dr. Miseta Attila, a
Pécsi

Tudományegyetem

rektora

mellett

a

Céltársulás elnöke, Barkóczi Csaba mondhatott
ünnepi

beszédet.

Az

ünnepség

végeztével

Barkóczi Csaba elnök, Beke Zoltán alelnök és Kis
Róbert

irodavezető

a

Céltársulás

nevében

koszorút helyeztek el az 56-os emlékműnél.
A megemlékezésen részt vett a vajdasági
Bajsáról érkezett diákcsoport is, akik a Pécsi
Kalandozások

program

keretében

töltötték

városunkban október 23-át.
Barkóczi Csaba beszédét alább olvashatja:

egy hideg, esős októberi reggelen a szabadság
lángja beragyogta a magyar főváros Duna által
kettészelt partjait, s onnan tova emelkedve lángra
lobbantotta ezt a kicsiny, de erős és büszke
országot. Aztán átlépve a Trianonban ránk
államhatárokon,
is

elszakított

cselekvésre

ösztönözte.

Budapest, Pécs, Mosonmagyaróvár, Temesvár,
Ungvár,

Kassa

és

Salgótarján

egyszerre mozdult meg ’56 reménnyel teli
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egyszerre

töltött

el

valamennyi magyar otthont szerte a Kárpátmedencében.
az

és

a

magyar

akkori

világ

legerősebb

katonai erejével vette fel a küzdelmet az

Immár hatvankét esztendeje annak, hogy

Kolozsvár,

reménye

nemzetközösség

Kedves Barátaim!

nemzetrészeinket

szabadság

Magyarország

Tisztelt Megemlékezők!

erőltetett

októberének napjaiban. Ahogy ez a remény, a

önállóság,

a

szabadság

és

a

szuverenitás

kivívásáért. A szovjetekkel és helytartóikkal
szembeszálló

magyarok,

köztük

fiatalok

–

főiskolások és egyetemisták ezrei – feladva a
hétköznapok kényelmét, fegyverrel a kézben
vonultak

utcára,

hogy

a

világtörténelem

bírálóbizottsága

előtt

bátorságból

hazaszeretetből.

és

jelesre

vizsgázzanak
Bátorságból,

amely legyőzését jelentette ekkor a kiközösítéstől,
a kiszolgáltatottságtól, a megaláztatásoktól és a
fizikai megsemmisítéstől való félelemnek.

Tisztelt Megemlékezők!

visszacsorgatását jelentik.
Ahogy

Leírhatatlan,

kimondhatatlan,

annak

idején

a

Szovjetunió

óriási

Pártbizottsága gúnyos mosollyal szemlélte, amint

erény ez. Különösen akkor, ha vetünk egy

Edvárd Beneš ámokfutása nyomán felvidéki

pillantást a hazánkat 1956-ban körül lebegő

magyarok

történelmi helyzetképre.

otthonát, az Európai Bizottság, ugyanilyen cinkos

Az ország a rettenetes Vörös Hadsereg
megszállása

alatt

állt,

gazdaságát

idegen

százezrei

kényszerülnek

elhagyni

kacsintással tűri, hogy az egyébként nyugati
szövetségeseink

által

dédelgetett

Ukrajna

érdekeknek rendelték alá, a magyar embereket

parlamentjében, Kijevben, kárpátaljai magyarok

megfosztották

tízezreinek

munkájuk

gyümölcsétől,

szülőföldjéről

való

kitoloncolását

vagyonukat elkobozták. A lakosságot a sztálini

szorgalmazó petíció jelenik meg. A szintén

agresszió

ültetett

Európai Unió tag Romániában, bár Ceausescu

tartották

zsarnoki rendszere immár lassan három évtizede

által

kiskirályok

nemzetünk

nyakára

karhatalmi

szervei

rettegésben és terrorizálták. Mindeközben a

letűnt, napjainkban is

bennünket megszálló testvéri Szovjetunióban

fiatalembert tartanak börtönben államellenes

kárpátaljai magyarok tízezreit hurcolták a Gulág

összeesküvés és terrorizmus koholt, s valljuk be

poklára,

míg

magyarok

két székely magyar

a

szövetséges

Romániában

nevetséges vádjával. Mindeközben az EU és

százai

szenvedtek

börtönökben

NATO tag, tehát elvileg velünk szövetséges

államellenes

szervezkedés

Hovatovább

a

vádjával.

Szlovákiában, de hadd mondjam ismét így, a

szerint

Felvidéken, utolsó szellemi bástyáinkat jelentő

szövetséges Csehszlovákia területén, vagy hadd

magyar iskolák tucatjainak működését fenyegetik

mondjam így, Felvidéken, pedig javában zajlott a

a szlovák hatóságok, adminisztratív és financiális

magyar

okokra hivatkozva.

Varsói

koholt
Szerződés

intézményrendszer

1920

óta

tartó

erőszakos felszámolása.

Noha láthatjuk, hogy Európa területén ma

Mindezek hallatán okkal érezhetjük úgy,

is számos valódi jogsértés történik, ahogy annak

hogy noha az idő kereke azóta évtizedeket forgott

idején a Szovjetunió a nagyhatalmi érdekei ellen

előre, de a bennünket körülvevő világ mintha

vétő, saját útját járni akaró Magyarországot

mintsem

nem

megleckéztette, bár teljesen más eszközökkel, de

állomásoznak idegen katonák az ország területén

most valami ehhez hasonló zajlik az európai

és

színterén

változott

karhatalmi

volna.

szervek

Bár

sem

ma

terrorizálnak

is.

Igaz,

az
tartott

egykor

bennünket, de ahogy régen, úgy ma is, azok, akik

megkérdőjelezhetetlennek

népi

barátainknak mondják magukat, igaz, most épp

demokrácia jelszava megkopott, mára lemaradt

nem Keleten, hanem Nyugaton, saját gazdasági

róla a népi jelző, s helyette a liberális demokrácia

érdekeiknek rendelnék alá a magyar gazdaságot.

fogalma vált minden kétes döntés és gaztett

S ha mi ebben nem vagyunk partnerek, ha mi

támadhatatlan alapjává.

ebben nem működünk együtt, akkor azzal
fenyegetnek bennünket, hogy megvonják tőlünk

Tisztelt Megemlékezők! Kedves Barátaim!

azokat a látszólag nagyvonalú támogatásokat,
amelyek valójában az országból kinyert tőke
mindössze töredékrészének segélyként való

Ebben a helyzetben kell nekünk ma
visszatekinteni és elismeréssel adózni az 1956-os
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forradalom

és

szabadságharc

hőseinek

lángja ma is a szívünkben él, de Kádár már

rendíthetetlen kiállására, s köszönetet mondani

csupán egy szégyenteljes időszak letűnt, negatív

azoknak, akik vállalták az üldöztetést és a

szereplője. Egy rossz emlék csupán.

mártírsorsot az ország szabadsága érdekében.
Tetteikből

merítsünk

magunknak

erőt

és

bátorságot az elkövetkező küzdelmekhez és

Gondolataimat a 20. századi magyar
irodalom egyik legnagyobb alakjának, Wass
Albertnek soraival zárom:

legyünk büszkék történelmünkre, keresztyén
örökségünkre, magyar nemzetünkre, ezer évnél is

„Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

idősebb államiságunkra! Sose feledjük, hogy

ha egyenlővé teszik is a földdel,

nekünk magyaroknak, nem volt sosem, ma sincs

nemzedékek őrváltásain

szégyenkezni

jönnek majd újra boldog építők

valónk

az

európai

nemzetek

sorában!

és kiássák a fundamentumot

Legfőképp pedig ne féljünk mi magunk
sem, mert bár igaz, hogy jobb Kádár János

s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

szellemét szigorúan a palackban tartani, de
tudnunk kell, hogy ez a szellem, amely a mohácsi

A víz szalad, de a kő marad. A kő marad.”

mészárlást karba tett kézzel szemlélő, hatalomra
ácsingózó

Szapolyait,

a

külföldnek

mindig

Tisztelet a Szabadságharcosoknak! Tisztelet 1956

megfelelni akaró, 1848-ban, Erdélyben a sajátjai

Hőseinek!

közé lőve Puchner Antalt, a nemzetveszejtő

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Károlyi Mihályt, vagy épp a szovjetek oldalán a
forradalomra törő Kádár Jánost jellemezte,

Pécs, 2018. október 23.

sohasem győzhet. Kádár térdre kényszeríthette
ugyan Nagy Imrét, de sem legyőzni, sem
megtörni nem tudta soha, hisz a forradalom
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Beke Zoltán, 2018.10.23.

Pécsi Kalandozások - Bajsa

Október 23-24-én zárult a Kosztolányi
Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit
Kft. által közösen szervezett Pécsi Kalandozások
programsorozat idei évadja. Kedden, 23-án
Vajdaságból,
Általános

a

bajsai

Iskolából

Testvériség

érkezett

egy

Egység
37

fős

diákcsoport városunkba, hogy részt vegyenek a
rendezvényen. Programjuk az 56-os forradalmi
megemlékezés

megtekintésével

kezdődött,

melyen alkalmuk adódott megismerkedni a
forradalom két veteránjával. A továbbiakban az
iskolások az Ókeresztény Sírkamrákat látogatták
meg, majd a délutáni séta során megismerkedtek
a belváros nevezetességeivel. Szerdán a Zsolnay
Kulturális Negyedben töltötték a napot, ahol
idegenvezetés kíséretében megcsodálták a volt
porcelángyárat, a Gyugyi-gyűjteményt, majd

részük a negyeden belül. 2018-ban volt a Pécsi
Kalandozások programsorozat harmadik éve,
amely eddig összesen 18 alkalommal került
megszervezésre.
Kis Róbert, 2018.10.24.

szórakoztató és tanulságos programokban volt
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Tapasztalatcsere a Tau Alapítvánnyal

Vajdasági

rászoruló

gyermekeket

támogató ferences alapítvány önkéntesei jártak
nálunk

2018.

október

29-én

egy

rövid

tapasztalatcsere lebonyolítása és együttműködési
lehetőségek felfedezése céljából. A Ferences
Jótékonysági és Evangelizációs (Tau) Alapítvány
képviselői beszámoltak eddigi programjaikról és
terveikről

a

meghallgatták
Mateescu

jövő
Kis

Gabriel

évre
Róbert

tekintve,

majd

irodavezető

adminisztrátor

és

hasonló

beszámolóját. A fiatalok csokoládét is hoztak,
amellyel
drávaszögi

Karácsonykor
magyar

lezajló

hagyományos

iskolaválasztási

kampá-

nyunkat támogatják.
Mateescu Gabriel, 2018.10.29.
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