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 A PTE Sportirodával együttműködve idén 

is megrendeztük a Kosztolányi Futsal Kupát. 

Március 14-én éjszaka 10 csapat mérette meg 

magát a PTE TTK Sportcsarnokban rendezett 

jótékonysági focitornán. A nevezési díjakból 

befolyt teljes összeget vajdasági magyar 

iskolakezdőknek ajánlottuk fel! 

 

Burián Tamás, 2019.3.14. 

 

 

 

 Újabb szakaszához jutott a Pécsi 

Kalandozások programsorozatunk. Március 14-e 

és 15-re a Csantavéri Hunyadi János Általános 

Iskola 36 fős diákcsoportja érkezett városunkba, 

hogy megismerje kulturális örökségét. 

 A kirándulás első napján vajdasági 

vendégeinket a Zsolnay-negyed fogadta 

tanulságos és szórakoztató programjaival, a 

második napon pedig, 15-én a csoport részt vett a 

Kossuth téri nemzeti ünnepen, ahol a hivatalos 

program után a bátrabbak csatlakoztak a 

néptáncot járó csoporthoz. A délután emléktárgy 

vásárlással, Pécs belvárosának megismerésével és 

az Ókeresztény Sírkamrák meglátogatásával telt 

el. 

 

 

 
 

 A program a Kosztolányi Dezső 

Céltársulás és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit 

Kft. Közös szervezésében került megrendezésre. 

 

Mateescu Gabriel, 2019.3.15. 

Kosztolányi Futsal Kupa 2019 

Pécsi Kalandozások: Csantavér 

https://www.facebook.com/szulofoldon/posts/2087764654640463
https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=2081265085290420
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 Mi is fejet hajtottunk az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc hőseinek emléke 

előtt. A Pécsett tartott központi, városi 

ünnepségen - melyen a Pécsi Kalandozások 

program keretében Csantavérről Pécsre látogató 

vajdasági diákcsoport is részt vett - Barkóczi 

Csaba, elnök és Tóth Martin Dávid, alelnök 

koszorúztak a Kosztolányi Dezső Céltársulás 

képviseletében. 

 

Barkóczi Csaba, 2019.3.15. 

 

 

 

  Március 11. és 15-e között lett 

megszervezve a tavaszi Kosztolányi 

Cserediákprogram, amelyen belül a pécsi 

Testvérvárosok Terei Általános Iskola diákjai 

Magyarkanizsára, illetve az Apáczai Nevelési és 

Általános Művelődési Központ tanulói 

Temerinbe indultak, míg Vajdaságból 

Harkányra, Bogádra, Pécsre, valamint 

Görcsönybe érkeztek gyerekek, ahol a fogadó 

iskolák tanulói tartalmas héttel várták őket. 

 A magyarkanizsai kirándulásról Cseszárik 

Mónika, a Pécs-Kertvárosban található Testvér-

városok Terei Általános Iskola tanárnője állította 

össze az alábbi beszámolót: 

 Március 11-én érkeztünk meg Magyar-

kanizsára a pécsi Testvérvárosok Terei Általános 

Iskola tanulóival, ahol örömmel  

 

 
A torontálvásárhelyi és pécsi Református Iskola diákjainak 

csoportja a TV Torony éttermében 

 

üdvözölték egymást a gyerekek, majd elfoglalták 

helyüket a fogadó családoknál. A délelőttöket a 

pécsi gyermekekkel az iskolában töltöttük,  

1848-as forradalmi megemlékezés 

IV. Kosztolányi Cserediákprogram, 

tavaszi szakasz 

https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=2082509125166016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10213625100083653&type=3
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A magyarkanizsai és a pécsi Testvárvárosok Terei iskola 

tanulói képzőművészeti kiállítást látogatnak 

 

tanórákon vettünk részt. Kedden, ebéd után 

képzőművészeti kiállítást tekintettünk meg, majd 

a város nevezetességeit néztük meg egy kellemes 

séta keretében. Este a családok a helyi 

gyógyfürdőbe vitték el a gyerekeket. Csütörtöki 

napon a délelőtti tanítás után, temetői 

megemlékezésre mentünk, ahol koszorút 

helyeztünk el a 48-as hősök emlékére. Ezután a 

kanizsai galériában részt vettünk egy 48-as 

témájú kiállítás megnyitón és megtekintettük a 

kiállítást, majd a városháza dísztermében 

következett egy irodalmi megemlékezés. 

Szendrey Júlia szemszögéből élhettük át az 

eseményeket. Az estét fergeteges diszkó zárta az 

iskola főépületében. 

 Cserediákprogramunk keretében második 

alkalommal jártak Temerinben a pécsi Apáczai 

Nevelési Központ diákjai. A kirándulás alatt 

ellátogattak Újvidékre is, s számos élményben 

volt részük (kerékpártúra, mozi, 

múzeumlátogatás, séta a Tarczal-hegységben, 

palacsintázás) vendéglátóik szervezésében. 

 

 
A temerini és a pécsi Apáczai Nevelési Központ iskolásainak 

közős csoportja 

 

 A torontálvásárhelyi Mosa Pijade 

Általános Iskola csoportja a pécsi Református 

Általános Iskolához érkezett a Cserediákprogram 

alkalmával, így viszonozva a pécsiek decemberi 

látogatását. 

 A kötelező délelőtti iskolalátogatás után a 

vajdaságiak és pécsiek közös csoportja 

meglátogatta városunk nevezetességeit, hosszabb 

kitérővel a városházára, ahol feljutottak ennek 

tornyába is, a Nemzeti Színházhoz, ahol a 

Muzsika hangja című darab került megtekintésre, 

az Orgonaépítő Manufaktúrához, a Kertvárosi 

Református Templomhoz, a TV Toronyhoz, 

ahonnan egy gyalogtúrára vállalkoztak az 

iskolások vissza a városba, illetve persze bejárták 

a pécsi Református Iskolát és az újonnan 

felépített B épületét is. A március 15-i 

megemlékezés alkalmából is a Református 

Iskolában ünnepeltek közösen a pécsi és 

torontálvásárhelyi diákok. 

 

Kis Róbert, 2019.3.15. 

https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=2084091675007761
https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=2085574381526157
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 Wittner Mária, 56-os szabadságharcos, 

politikai elítélt is részt vett a Kosztolányi Dezső 

Céltársulás által, 56-os pécsi szervezetek 

felkérésére, Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának támogatásával elkészült 

Kovács Béla bronz arckép avatásán, mely az 

államférfi - ma emlékházként funkcionáló - 

patacsi szülőházának falára került. 

 

Nagy Balázs, 2019.3.21. 

 

 
 

 

 

 

 Idén is kezdetét vette a Kosztolányi 

Tehetségprogram, amelynek keretében a Pécsi 

Tudományegyetem tanár szakos hallgatói 

közösségi pedagógiai gyakorlatukat horvátországi 

magyar iskolákban tölthetik. Márciusban három 

alkalommal került sor az egyetemisták 

kiutazására, 1-én, 8-án és 22-én, a meglátogatott 

intézmények pedig a vör0smarti-, laskói-, 

szentlászlói- és kórógyi általános iskolák voltak. 

 A megszokott hospitálás egy ünnepi 

programmal bővült március 8-án, ugyanis a 

Laskói iskola egy mesemondó versenyt 

szervezett, melyen több településről, magyar 

nyelvű iskolában és magyar anyanyelvápolás-  

 

 

 

rendszerben tanuló, alsó- és felső tagozatú diák is 

részt vett. 

 

Kis Róbert, 2019.3.22. 

Kovács Béla arcképének avatása 

Kosztolányi Tehetségprogram, 2019 

https://www.facebook.com/szulofoldon/posts/2089649204452008
https://www.facebook.com/szulofoldon/posts/2095329423883986
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 Márciusban lezajlott a Kosztolányi Dezső 

Nemzetstratégiai Szakkollégium által szervezett 

Párkapcsolat Felsőfokon előadássorozat hátra 

maradt két előadása. 

 Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus 

Egyházmegye párkapcsolati szakértője és trénere 

a harmadik előadáson az egészséges 

kommunikáció hiányának és a hazugságoknak a 

csapdáit mutatta be, a negyedik előadáson pedig 

öt szakértő pszichológiai, szociológiai, jogi és 

vallásos szempontból vitatták meg az egészséges 

párkapcsolatok létrejöttének és fennmara-

dásának feltételeit. 

 

Kálmán Áron, 2019.3.26. 

 

 

 

 Március 29–31. között került sor a 

Szakkollégium képzési hétvégéjére, amelyen 

ennek tagsága Barkóczi Csaba „Város-

menedzsment” és Majdán János „Polgárosodás 

Magyarországon” című kurzusán vehettek részt. 

A képzésen részt vett még az Újvidéki Egyetemen 

tanuló néhány barátunk, akikkel a hétvége 

folyamán megnézték Pécs belvárosát, és még egy 

sörkóstolóra is jutott idő. 

 

Farkas Ákos, 2019.3.26. 

 

 

 

Párkapcsolat Felsőfokon előadássorozat 

A Nemzetstratégiai Szakkollégium 

képzési hétvégéje 

https://www.facebook.com/pg/szulofoldon/photos/?tab=album&album_id=2096906860392909
https://www.facebook.com/kdnsz/posts/2698581370216591

