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A Kosztolányi Dezső Céltársulás
a Magyar Krónikában
Megjelent
decemberi

a

száma,

Magyar
amely

Krónika
egy

2018.

terjedelmes

anyagban foglalkozik a vajdasági magyarok
helyzetével,

valamint

a

Kosztolányi

Dezső

Céltársulás délvidéki tevékenységével.
Kedves Richárd, 2018.12.6.

Pécsi ANK-s diákok
Mikulás-túra alkalmából a Vajdaságban
December 6-án, Mikulás-napi kirándulás
keretében, alkalma adódott a pécsi Apáczai
Nevelési Központ 60 általános iskolás diákjának
meglátogatni

Vajdaság

négy

települését

és

megcsodálni a délvidéki magyarság szimbolikus
értékű helyszíneit; Zombort, Szabadkát, Zentát és
Tóthfalut.
A kirándulás első megállója Bács-Bodrog
vármegye egykori székhelye, Zombor volt, ahol a
gyermekek

megtekintették

vármegyeházát,

annak

az

egykori

tanácstermét

és

megcsodálták Eisenhut Ferenc festményét, mely

Az ANK diákjainak be lett mutatva
a szabadkai városházának a tanácsterme

az 1697-es zentai csatát ábrázolja. A csoport
utána

Szabadkára

szecessziós

stílusú

tanácstermében

utazott,

ahol

városházán

fogadták

őket.

a

magyar

felé vette útját, ahol az építés alatt álló Mini

és

annak

Délvidék makettparkot és a katolikus templom

Majd

egy

belvárosi sétát követően a diákcsoport Tóthfalu

előtt álló Királyok és Szentek parkját tekintették
meg. Az utazás a zentai csata emlékművének
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felkeresésével végződött.

Megyei Jogú Város Önkormányzata képvise-

A kirándulás idegenvezetője egyesületünk

lőjének felajánlása által valósult meg.

tóthfalusi származású önkéntese, Faragó Zoltán
volt. A Kosztolányi Dezső Céltársulás által

Mateescu Gabriel, 2018.12.6.

szervezett utazás dr. Csizmadia Péter, Pécs

Kosztolányi Tehetségprogram,
2018. december 7.
December 7-én Kórógyon folytatódott a
Kosztolányi

Tehetségprogram.

A

Pécsi

Tudományegyetem tanár szakos hallgatói ez
alkalommal nem csak tanórákon vettek részt,
hanem betekintést nyerhettek abba is, miként
készülnek a gyermekek az iskola karácsonyi
műsorára.
Kis Róbert, 2018.12.7.

A Nemzetstratégiai Szakkollégium
szemeszterzáró közgyűlése
Megtartotta december 13-án szemeszterzáró

közgyűlését

a

Kosztolányi

Dezső

Nemzetstratégiai Szakkollégium. A mögöttünk
lévő

félév

eredményeit

Vlasits

Tamás,

a

szakkollégium titkára ismertette és értékelte.
Vlasits Tamás, 2018.12.13.
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IV. Kosztolányi Cserediákprogram,
őszi szakasz
December

11-én

megkezdődött

a

Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Magyar
Nemzeti Tanács immáron közös projektjeként
szervezett Kosztolányi Cserediákprogram első
etapja a 2018/2019-es tanévben. Ez alkalommal
Vajdaságból, a magyarkanizsai Jovan Jovanović
Zmaj Általános Iskolából érkezett hét tanuló
városunkba, akiket a Testvérvárosok Terei Iskola
fogadott és ottani gyerekek családjainál laktak.
Délelőttönként a vendéggyerekek pécsi
társaikkal jártak iskolába, majd a belvárosban
töltötték

délutánjaikat,

megismerve

A magyarkanizsai és a pécsi tanulók

Pécs

közös csoportja a Zsolnay Múzeumban

kulturális értékeit.
Kedden a 4. századból ránk maradt

December 13-án, csütörtökön pedig a

Ókeresztény Sírkamrák meglátogatására került

Zsolnay Kulturális Negyedet látogatta meg a

sor, majd ismerkedtek a Zsolnay kerámiagyár

csoport,

műtárgyaival

és

megismerték a Zsolnay család munkásságát és

megrendezendő

életét, megcsodálták a Rózsaszín Kiállítást és a

a

körültekintettek

Zsolnay
az

Múzeumban

évente

Szerdán a Testvérvárosok Terei Iskola
kis- és nagykórusa hangversenyen lépett fel a
Székesegyházban,

idegenvezetés

kíséretében

selyemcukorka készítésének fortélyait, játszottak

adventi vásárban.

Pécsi

ahol

melyben

az Interaktív Varázstérben és előadást hallgattak
a Planetáriumban.

szerepet

vállaltak a Cserediákprogram résztvevői is.

Mateescu Gabriel, 2018.12.13.
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Karácsonyi óvodai ajándékozás
a Drávaszögben
Immáron

negyedik

éve,

hogy

Céltársulásunk minden évben, Karácsony előtt
felkeresi Drávaszög és Kelet-Szlavónia magyarok
lakta településein azokat a magyar családokat,
ahol óvodáskorú gyermeket nevelnek. A látogatás
célja, hogy egy kis ajándékcsomagot és egy a
magyar

nyelvű

iskolaválasztást

szorgalmazó

levelet juttassunk el a családok részére, amelyben
14 pontban foglaljuk össze, hogy miért érdemes a
szülőknek magyar nyelvű iskolát választaniuk
gyermekeik számára. Idén 9 településre sikerült
eljutnunk, és összesen 112 óvodáskorú gyermeket
ajándékoztunk meg.
Bencze Zsolt, 2018.12.17.

Pelles Márton a Dunántúli Naplóban

Sajtószemle: A Dunántúli Napló 2018.
december 18-i számában Pelles Márton, elismert
pécsi Fiume-kutató – egyébként Céltársulásunk
tagja is – most megjelent könyve kapcsán mesél
munkásságáról, személyes kutatói életútjáról.
Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe, nem
csak a cikket, de magát Mártont is, hiszen Fiume
történetének egyik legnagyobb szakértője, s
kiváló előadó!
Nagy Balázs, 2018.12.18.
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Karácsonyi ajándékozás a zsdálai tanodában

Rövid látogatást tett a Kosztolányi Dezső
Céltársulás elnöke, Barkóczi Csaba és Kis Róbert
irodavezető a horvát-magyar határ mentén
található

Zsdálába,

ajándékcsomagokat
gyermeknek,

akik

ahol

adtak
az

át

karácsonyi
annak

elmúlt

a

16

években

rendszeresen látogatták a település iskolájában
délutáni szakkörként működő magyar tanodát,
ezzel is őrizve őseik kultúráját és anyanyelvét a
szórványban. Sajnos a faluban már egy évszázada
nincs magyar iskola, s mivel a tanoda az idei
tanévtől már nem működik, ezért a Céltársulás
vezetői abban is eltökéltek, hogy segítsék az
ottani magyar közösséget az újraindításban.
Barkóczi Csaba, 2018.12.19.

IV. Kosztolányi Cserediákprogram,
Torontálvásárhely
Cserediákprogramunk nem csak Pécsett,
de Vajdaságban Bácskertesen (Kupuszinán) és
Totontálvásárhelyen is folytatódott decemberben. Torontálvásárhelyi szervezetünk vezetője, az
ottani általános iskola pedagógusa, Máté Lajos
mindennap egy-egy bejegyzést tett ki Facebook
oldalára a rendezvényről, melynek keretében
immár harmadik alkalommal látogattak el a
Pécsi Református Általános Iskola diákjai délbánsági barátaikhoz.
Alább olvasható Máté Lajos leírása:
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Első nap
A

Harmadik nap
pécsi

diákcsereprogram

keretében

A

kisdiákoknak

sport

délelőtt

lett

megérkezetek a pécsi kisdiákok és tanárnőjük

megszervezve, amelyen fiúk és lányok is egyaránt

Torontálvásárhelyre 5 napos élménnyel teli

vettek részt egy futsal meccsen. (Futsal: a

kalandozásra,

nagypályás

látogatást

amely

természetesen

is magába foglal. A

iskola-

kalandozás

december 10-től 14-ig tartott.

labdarúgás

hivatalos,

elsősorban

teremben játszott változata.) Ügyesek voltak a
fiúk és lányok is egyaránt.

Érkezésük után el lettek szállásolva a
fogadó családoknál, és mindjárt utána irány az

Negyedik nap

iskola és a tanulás, persze közösen a pécsi
kisdiákokkal.

A diákcsereprogram 4. napján egész
napos

Estére, iskola után közösen megnézték a

kirándulásra

torontálvásárhelyi

indult

el

diákok

a

pécsi

csoportja

és

kísérő

WALL-E mozifilmet és azt követte a filmmel

tanáraikkal. A cél Versec városa és a Verseci

kapcsolatos kvíz játék!

hegység megmászása.

Sokan

nem

is

tudják, hogy Bánátban van hegység! Sokan azt
Második nap

gondolják Bánát csak sík vidék.

A pécsi és a torontálvásárhelyi kisdiákok
meglátogatták

a

torontálvásárhelyi

A

Verseci

hegy

megmászása

után

helyi

ellátogattak a verseci Szent Gellért-templomba. A

Bambino cipőgyárat. A torontálvásárhelyi Tóth

templomban fogadott bennünket a plébános atya,

Zoltán és Nagy József közösen megalapított

aki egy orgonaművet is eljátszott számunkra.

cipőgyárában 1992. március 16-án indult be a

Ezután

elmentünk

Herczeg

Ferencz

munka és azóta is megállás nélkül folyik. Az igen

magyar író, színműíró, újságíró emléktáblájához

tartalmas beszámolót a gyár egyik tulajdonosa

ill. újra épített szülőházához.

tartotta, mindenkinek megelégedésére.
Antal Ferenc tanító bácsi bemutatta saját
gitár gyűjteményét, amelyeket sorra Bakator

Ötödik nap
A

tanulók

kalandozásuknak

befejező

János tanító bácsi meg is szólaltatott. Különös

napjának délelőttjén ellátogattak a torontál-

volt hallgatni annak a sok gitárnak a sokszínű és

vásárhelyi Spartacus teke klubba, amely immár

gyönyörű hangját. A pécsi és a torontálvásárhelyi

1936-óta áll fen és működik.

tanulók egyaránt tényleges nagy figyelemmel és

Csak köszönetet tudunk mondani a pécsi

méltó csendben hallgatták a beszámolót és

Kosztolányi Dezső Céltársulásnak, amely által

gitárhangot.

létrejöhetett ez a diákcsereprogram. Végül,

A

második nap

műhelymunkával
fejeződött.

és

Karácsonyi

a diákcsereprogram

közös

szendvicsezéssel

díszeket

de

nem utolsó sorban köszönetet mondhatunk
mindenkinek, aki kivette részét e kalandozásban,

készítettek

úgy tanárnak, fogadó családoknak valamint

közösen a pécsi és a torontálvásárhelyi kisdiákok,

segítő szülőknek is, akik idejüket nem sajnálva

valamint mézeskalácsot is díszítettek fiúk és

segítették

lányok is egyaránt.

zökkenőmentes lefolyásában.

iskolánkat

a

diákcsere

program

Máté Lajos, 2018.12.20.
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IV. Kosztolányi Cserediákprogram, Bácskertes

A Görcsönyi Általános Iskola is részt vett
decemberben rendezett cserediákprogramunkon.
Az iskola diákjai a Bácskertesi József Attila
Általános Iskola tanulóinál vendégeskedtek. A
bácskertesiek nagyon tartalmas programokkal
várták vendégeiket, ahol a délelőtti iskolába
járáson túl bekapcsolódtak az iskolában uralkodó
Adventi forgatagba, megnézték a helytörténeti
kiállítást,

a

település

nevezetességeit,

de

ellátogattak a közeli Apatinba és Zomborba is.
Mindemellett

meghallgatták

a

helyi

zene-

A zombori vármegyeháza meglátogatása

iskolások karácsonyi bemutató koncertjét és egy
színházi előadásra is ellátogattak. A résztvevő
gyerekek

nagyon

jól

érezték

magukat

Kis Róbert, 2018.12.20.

a

programon, mindenki izgalommal várja a tavaszi
folytatást!

Az Eszéki Rádió interjúja Bencze Zsolttal

Bencze
Céltársulás

Zsolt,

a

Kosztolányi

főtitkára nyilatkozott

az

Dezső
Eszéki

Rádiónak drávaszögi és szlavóniai karácsonyi
óvodai ajándékozási programunk kapcsán. Az
interjút a fényképre kattintva lehet meghallgatni.
Barkóczi Csaba, 2018.12.21.
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