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 Kedves Barátaink! 

 

Rég adtunk már hírt magunkról. Az elmúlt másfél évben a 

pandémia mint olyan, a Kosztolányi Dezső Céltársulás 

munkáján is éreztette hatását: a határok lezárultak, a 

személyes kapcsolattartási lehetőség határon túli 

barátainkkal a virtuális térre korlátozódott, az egyetemi élet 

befagyásával pedig a szakkollégiumi rendezvények is 

lényegében megszűntek, ráadásul az elnökség sem tudott 

rendszeresen találkozni. A konklúzió egyértelmű: 2020 a zuhanás éve volt a Céltársulás számára. 

Az oltások megjelenésével, valamint a gyors és hatékony kormányzati fellépésnek köszönhetően többé-

kevésbé országszerte sikerült úrrá lenni a járványhelyzet jelentette kihívásokon 2021 nyarára, a közösségi 

élet is újraindulhatott. 

Bár az államhatárokon átívelő nagy volumenű programok még egyelőre váratnak magukra, itthon már 

elkezdtük szervezeti életünk újjáépítését. Ha 2020 a zuhanás éve volt, akkor 2021 pedig a gödörből való 

kilábalásé. Ennek nyomán számos rendezvényünk valósult meg az őszi időszaktól kezdődően, közel ezer 

résztvevő bevonásával. Ezekről a programokról ad tájékoztatást most újraindult tájékoztató füzetünk. 

Nincs tehát más hátra, mint előre! Legyen 2022 az új lendület éve egész nemzetünk számára, benne 

Céltársulásunk közösségének is! Hajrá! 

 

Pécs, 2022. január 30. 

 

Nagy Balázs, 

a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke 

  

 

 

  

 

Köszöntő 
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2021. szeptember 23-án Mecsek-Hegyáton jártak 

a Kosztolányi Dezső Szakkollégium tagjai egy-egy 

napos kirándulás keretében. A szakkollégium 

vezetői így emlékeztek vissza a programra: 

„A közösségépítő túra során csobbantunk egyet a 

Magyarhertelendi Termálfürdőben, túráztunk 

egyet a bodolyabéri szőlőhegyen, ahol méz-, bor- 

és pálinkakóstolóval fogadtak bennünket, majd 

pedig egy jó hangulatú népies vacsorán vettünk 

részt a magyarszéki Széki Csárdában.” 

A kirándulás a Kosztolányi Dezső Céltársulás 

támogatásával valósult meg. 

 

 

 

 

Simon Barbara 

 

 

Hegyháti Szakkollégiumi Nap 
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“Mi 56 őszén húszéves fiatalok voltunk. Hűen a 

történelmi hagyományokhoz, a 48-as ifjak példáját 

követve, az egyetemi ifjúság kovásza és élcsapata volt 

a forradalomnak. Ott voltunk az utcai tüntetéseken, 

farkasszemet néztünk az ÁVH-sok fegyvereivel, részt 

vettünk a Munkástanács és a Katonatanács 

tevékenységében, őrjáratoztunk a rendfenntartó 

Nemzetőrség soraiban, ott voltunk a forradalom 

ellenségei elleni akciókban és a felfegyverzett 

egyetemista zászlóaljak megkísérelték a fegyveres 

ellenállást is a november 4-ét követő mecseki 

harcokban, a ránk zúdult szovjet intervenciós csapatokkal és a velük visszaólálkodott muszkavezetőkkel 

szemben.” 

/Dr. Debreczeni László beszéde a Pécsi Orvostudományi Egyetem ünnepi tanácsülésén 1991. október 22-én/ 

  

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett a Pécsi Tudományegyetem vezetése 2021. október 

22-én azon a helyen, ahol 65 évvel ezelőtt, az akkori pécsi egyetemisták kinyilatkoztatták szabadság iránti 

vágyukat, és a tétlenség helyett a cselekvést választották. 

Az eseményen beszédet mondott Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a jogelőd Pécsi Orvostudományi 

Egyetem öregdiákja; Dr. Debreczeni László, az 56-os Diákparlament elnöke; valamint Simon Barbara, 

szakkollégiumunk titkára. 

 

2021. október 22. 
Megemlékezés az ’56-os pécsi diákparlamentről 

 

     Az UNIV PÉCS egyetemi lap fotója az eseményről 
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A Kosztolányi Dezső Céltársulás megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről való méltó megemlékezésnek. 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is aktív részt 

vevője és szervezője volt az október 22-i, október 23-i, november 4-i, február 25-i és a június 16-i pécsi ’56-

os témájú rendezvények lebonyolításának. Így kerültünk kapcsolatba a szovjet elnyomás és a kommunista 

diktatúra elleni forradalom emlékét őrző különböző baranyai szervezetek prominens képviselőivel. 

Ismeretségünk és együttműködésünk nyomán közösségünk 2018 októberében, hosszas előkészítést 

követően kötött megállapodást a pécsi ’56-os szervezetekkel: az ’56-os Egyetemi Diákparlament 

Társasággal, az ’56-os Szövetség pécsi csoportjával, a Recski Szövetséggel, valamint a Politikai Foglyok 

Országos Szövetségének (POFOSZ) baranyai tagozatával. Az egyezség szerint a Céltársulás, valamint az 

akkor még bejegyzés alatt álló Kosztolányi Dezső Szakkollégium vállalta fel, a megegyezést aláíró 

szervezetek szellemi örököseként, az 1956-os emlékezetpolitika gondviselését Pécs városában. 

A kezdeményezés jegyében 2018. óta – így 2021-ben is – egyetemi szakkollégiumunk diákjai rendszeresen 

részt vesznek és szerepelnek az ’56-os pécsi diákparlamenti megemlékezésen október 22-én, a Pécsi 

Tudományegyetemen. 

2021-ben mindemellett azonban 100 fő - két nagy busz - pécsi érdeklődő részére lehetőséget biztosítottunk 

a budapesti állami szervezésű, központi ’56-os ünnepségen való részvételre. Látva a kezdeményezés 

népszerűségét (meglepően gyorsan megteltek a meghirdetett helyek) elképzelhetőnek tartjuk, hogy a soron 

következő években is sor kerül részünkről hasonló kezdeményezésre. 

 

 

  

2021. október 23. 
Nemzeti Ünnep a fővárosban 
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2021. szeptember végén vette kezdetét a Hegyháti Családi 

Napok programsorozatunk. A projekt keretében 

résztvevő csoportok először négy programelem közül 

választhatnak: csobbanhattak egyet Magyarhertelenden, 

a Hertelendi Termálfürdőben, utazhattak lovaskocsin 

Barátúr körül Both Gábor hegyháti istállós mester 

fogatain, ellátogathattak a Szászvári Várba vagy 

evezhettek egyet Orfűn, a Tekeresi-tavon. Ezt követően 

közösen ellátogatunk a bodolyabéri szőlőhegyre, ahol a 

helyi pincéket üzemeltető gazdák és a hegyvidéki méhészetek segítségével kaphatnak bepillantást a 

túrázók a hagyományos Mecsek-hegyháti agrárvidéket jellemző népi mesterségekbe: a méhészetbe és a 

szőlészet-, borászat rejtelmeibe. A csoportokat este a rusztikus hangulatú magyarszéki Széki Csárdában 

vendégeltük meg, egy népies húsételeket felkínáló fatálas vacsora keretében. 

A kirándulás lehetőségével elsősorban olyan civil szervezeteket, egyházi közösségeket, baráti 

társaságokat és hagyományőrző egyesületeket szerettünk volna segíteni, akik a hétköznapokban is 

komoly energiát fektetnek magyar népi tradícióink, keresztény hitvallásunk és konzervatív értékeink 

megőrzésére. 

A program kettős célt szolgál: egyrészt a járvány miatt nehéz helyzetbe került közösségek életet 

támogattuk a kirándulás lehetőségének felajánlásával, másrészt turisztikai szempontból is igyekszünk 

népszerűsíteni a Mecsek-Hegyhát vidékét, mint érdekes és értékes baranyai úti célt, hiszen a terület 

magyar kulturális örökségének megőrzését is rendkívül fontos identitáserősítő, nemzetpolitikai célnak 

érezzük. 

A programon részt vettek: pécsi Mecseki Sólymok Baranta Csapat, pécsi Mecsek Táncegyüttes, Pécs 

Város Majorett Együttese, Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület, a pécsi Polgári Nyugdíjas Klub, a 

Kereszténydemokrata Néppárt pécsi tagszervezete, Pécs-Belvárosi Református Egyházközség, Pécs-

Kertvárosi Református Egyházközség,  pécsbányai Gesztenyési Katolikus Közösség, Hit Gyülekezete pécsi 

ifjúsági közössége, pécsi Bányászok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete, Szent György Lovagrend 

baranyai priorátusa (Pécs), Mágocsi Nyugdíjas Egyesület (Mágocs), Együtt Szaváért Egyesület (Szava), 

Perekedi Kulturális Egyesület (Pereked), Tegyünk Egymásért Egyesület (Egerág), Élményvár Egyesület 

(Szalánta), Katolikus Karitász (Sósvertike, Drávaiványi) 

Hegyháti Családi Napok 
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Hegyháti Családi Napok: 
fénykép galéria 
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 HEGYHÁTI CSALÁDI NAPOK – 2021       

700 RÉSZTVEVŐ 

 KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT!     
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Szakkollégiumunk idei utolsó, személyes keretek 

között megszervezett előadásán Dr. Vörös 

Zoltánnal, a PTE BTK Politikatudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének 

adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan is néz 

ki a Kínai Népköztársaságban bevezetésre kerülő 

Társadalmi Kreditrendszer, ami egy igazságos, 

megbízható közösség létrehozását tűzi ki célul – 

miközben megteremti a totális megfigyelésen és 

adatgyűjtésen alapuló társadalmi ellenőrzést. Az előadás bemutatja a Kreditrendszer kialakításának okait és 

jellegzetességeit, továbbá kitér arra, hogy az így létrehozott rendszer talán nem is áll annyira távol a mi 

világunktól és jövőnktől. 

 

A pécsi Misina Állatmenhelynek segített a Kosztolányi 

Dezső Szakkollégium az ünnepek alkalmából. Alább a 

szakkollégium diákjainak közleménye az akcióról: 

A Misina Állatmenhelyen csaknem 30 éve dolgoznak 

azon, hogy évente több száz állat lelhessen jobb sorsra. 

Tevékenységük nem ér véget ott, hogy menedéket 

nyújtanak az állatok számára, hiszen emellett többek 

között sérült vadak repatriálásával, kutyás terápiák 

szervezésével, kutya kiképzéssel is foglalkoznak. 

Teszik mindezt ellenszolgáltatás nélkül, küldetés 

tudatból. Ebből azonban az is következik, hogy sokszor 

nehéz anyagi körülmények között dolgoznak. 

Szakkollégiumunk számára fontos, hogy az életben ne csak elvegyünk, de lehetőségeinkhez mérten 

vissza is adjunk. Nemrégiben ezért mi is ellátogattunk a Misina Állatmenhelyre, némi adomány 

kíséretében. 

Ezúton is köszönjük a Misina dolgozóinak a lehetőséget, hogy időt tölthettünk néhány menhelylakóval, 

valamint, hogy ilyen mérhetetlen kedvességgel fogadtak minket! 

Mi pedig arra buzdítanánk mindenkit, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk mind a Misina, mind 

a hasonló szervezetek munkáját! 

Azonban nem csak az ünnepek közeledtével tartjuk fontosnak, hogy jót cselekedjünk, így a következő 

évben is több hasonló akciót tervezünk! 

  

A pécsi Misina Állatmenhelynek segített a 

Kosztolányi Dezső Szakkollégium 

Vörös Zoltán előadása a Kosztolányi Dezső 

Szakkollégium diákjainak 
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A Kosztolányi Dezső Céltársulás folyamatosan várja azok jelentkezését, akik szívesen részt 

vállalnának közösségünk nemzetpolitikai missziójában, mely belföldön nemzeti identitástudat 

erősítését, külhonban a határon átívelő sokrétű személyes kapcsolatok kiépítését szolgálja. 

Jelentkezni a +36 70 676 4088 mobilszámon vagy az elnok.kdce@gmail.com címen lehet. 

 

 

Amennyiben a Céltársulás munkáját illető kérdéseikkel, esetleges ötleteikkel-javaslataikkal 

kapcsolatosan szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot, akkor munkatársainkat az alábbi 

elérhetőségeken tudják utolérni: 

 
Nagy Balázs, elnök 
nagy.balazs@kosztolanyiceltarsulas.hu 
 
Központi elektronikus levelezési címünk: info@kosztolanyiceltarsulas.hu 
 
Iroda: 7624 Pécs, Boszorkány utca 2., 010-es iroda (Pécsi Tudományegyetem, Boszorkány 

Kollégium) – ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján 

 
Telefon: +36 70 676 4088 

Elérhetőségeink 

Jelentkezz hozzánk önkéntesnek! 

mailto:elnok.kdce@gmail.com
mailto:nagy.balazs@kosztolanyiceltarsulas.hu
mailto:info@kosztolanyiceltarsulas.hu

