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A Nemzetstratégiai Szakkollégiumot
népszerűsítették hallgatóink az egyetemen
Február

elején

a

Kosztolányi

Dezső

Nemzetstratégiai Szakkollégium tagsága több
alkalommal

jelent

meg

Bölcsészettudományi

a

karának

pécsi

egyetem

aulájában

és

folyosóin egyetemi szervezetünk és eljövendő
programjai

ismertetésének

céljából.

Az

érdeklődők informálódhattak a szakkollégiumi
felvételiről, az „Ismerd meg a Szakkollégiumot”
című

estről

és

a

Párkapcsolat

Felsőfokon

előadássorozatról.
Kálmán Áron, 2019.2.12.

„Ismerd meg a Szakkollégiumot” est

Egy

informális

találkozás

keretében

ismerkedett meg néhány a Nemzetstratégiai
Szakkollégium

iránt

érdeklődő

fiatal

a

szakkollégium tagságával és programjaival. Az
ismerkedős

estre

február

13-án,

a

Zsanér

kávézóban került sor, ahol Kálmán Áron, a
felvételi bizottság tagja, bemutatta az egyetemi
szervezet működését, illetve megvalósított és
tervezett programjait.
Burián Tamás, 2019.2.13.
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Pécsen találkoztunk
torontálvásárhelyi és csúzai tagságunkkal
Délvidéki munkacsoportjainak hálózatát
tervezi

megerősíteni

Céltársulás.

Ehhez

a

Kosztolányi

járult

hozzá

Dezső

az

elmúlt

hétvégén rendezett találkozás torontálvásárhelyi
és

csúzai

szervezetünk

tagjaival.

Az

összejövetelre Pécsen került sor, ahol a Pannon
Magyar Házban láttuk vendégül Céltársulásunk
vajdasági
programja

barátait.
egy

kommunikációs

A

rendezvény

kitűnő

hangulatban

tréning

személyiségteszteken

és

központi

volt,
játékokon

eltelt
melyen

keresztül

ismerhettük meg magunkat és társainkat. Míg a
tréningre

szombaton

került

sor,

pénteken

pedig a Céltársulás terveiről és a délvidéki
magyarság helyzetéről beszélgettek a résztvevők.

városnézésre invitáltuk vendégeinket, vasárnap

Hetedik félévében
a Kosztolányi Tehetségprogram
Március 1-én hetedik alkalommal indul
útjára

a

Kosztolányi

Tehetségprogram.

Az

országban egyedülálló kezdeményezés nyomán a
Pécsi Tudományegyetem tanárszakos hallgatói
drávaszögi és szlavóniai magyar iskolákban
teljesíthetik kötelező szakmai gyakorlatuk egy
részét. Február 21-án dr. Majdán János, a
Céltársulás tehetséggondozásért felelős elnökségi
tagja

tartott

megbeszélést

a

résztvevő

hallgatóknak.
Kis Róbert, 2019.2.21.
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Beke Zoltán, 2019.2.17.

Pécsi Kalandozások: Palics

Február

25-én

megkezdődött

a

Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Zsolnay
Örökségkezelő

Nonprofit

Kalandozások

című

Kft.

Pécsi

programsorozatának

negyedik évadja, melyre ez alkalommal a palicsi
Miroslav Antic Általános Iskola 37 diákja
érkezett Pécsre.
A kirándulás első napján, hétfőn a csoport
ellátogatott a Zsolnay Mauzóleumhoz, betekintett
a csillagászat múltjába és jelenébe a Zsolnaynegyed

planetáriumában,

áldozatainak
látogatták

emléknapja
Kovács

a

kommunizmus

alkalmából

Béla,

volt

meg-

miniszter

A palicsi diákcsoport a Zsolnay Mauzóleum előtt

csoport

ellátogatott

a

Nosztalgia

Cukorka-

emlékházát Patacson, ahol Dr. Őri László, Pécs

manufaktúrába. Délután pedig az Ókeresztény

alpolgármestere

Sírkamrákat és Pécs belvárosát tekintették meg

vásároltak

az

köszöntötte
Árkád

őket,

majd

bevásárlóközpontban.

vendégeink.

Kedden a Zsolnay-negyed és a Rózsaszín
Kiállítás megismerésére került sor, utána a

Mateescu Gabriel, 2019.2.26.
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Párkapcsolat Felsőfokon előadássorozat, 2019

Február 12-én, a hagyományokhoz híven
elrajtolt a Párkapcsolat Felsőfokon előadássorozatunk. Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus
Egyházmegye párkapcsolati szakértője és trénere
az első előadáson önismeretről és életcélokról, a
meggondolt társkeresés kellékeiről beszélt, míg
második

alkalommal,

február

26-án

a

párkapcsolatok típusait és szakaszait mutatta be,
humoros példákkal illusztrálva a felmerülő
akadályokat.
A harmadik előadásra március 12-én
kerül sor „Csapdák és hazugságok témájában”, a
negyedikre pedig március 26-án, mely több
vendégelőadó társaságában fog lezajlani.
Vezér Tamás, 2019.2.26.
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