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A kapcsolatok tovább élnek
– a karantén alatt is…
25 éves a Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Baráti Köre Egyesület

TA L Á L KOZ T UNK

A 25 éves Baráti Kör
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti 
Köre Egyesületet Abádi Nagy Zoltán rektor 
felkérésére Nánási Pál professzor alapítot-
ta. A civil szervezetet 25 éve, 1994 őszén 
jegyezték be az Egyetem székhelyén. Célja 
a hallgatói, oktatói kapcsolatok ápolása, 
hagyományőrzés, egyetemünk hírnevének 
öregbítése és szakmai tekintélyének eme-
lése. Az egyesület 1998 és 2004 között 
Nyirkos István professzor elnöksége alatt 
fejlődött tovább, majd 2004-től 2015-ig 
Lenkey Béla vezetése alatt alakult ki mos-
tani arculata, az ő halála után vettem át az 
egyesület vezetését.

Az egyesületi élet új formája
Források és adminisztratív segítség híján 
a korábbi nyomtatott hírlevél helyébe az 
email körlevelek léptek. Ez egyben meg is 
gyorsította a kommunikációt. Kialakítot-
tunk egy honlapot, mely mindig aktuális 
információt ad a tervezett programokról, 
és amelyen visszakövethetőek a Baráti Kör 
korábbi eseményei. Az egyesület program-

jainak szervezése nagy élményt és érdekes 
kihívást jelent akkor is, ha jó ideje önerőből, 
mindenféle külső támogatás nélkül műkö-
dünk. Ez egyfajta kikapcsolódás a szakmai 
munkából. Programjaink nemcsak érdekes 
és értékes tudományos-kulturális táplálé-
kot jelentenek, hanem találkozási alkalmat 
is annak a közösségnek, aminek a tagjai 
évtizedekkel ezelőtt Kossuthos hallgatók 
voltak, és akik ezen programok alkalmával 
beszélik meg a mindennapok eseményeit. 
Természetesen egyesületünk nemcsak a 
régi Kossuthosok előtt áll nyitva, szeretettel 
fogadunk mindenkit, aki elfogadja és támo-
gatja céljainkat. 

Programok minden hónapban
Minden hónap utolsó csütörtök délutánján 
tartunk összejövetelt. Rendkívül sokféle té-
mát kínálunk hallgatóságunknak. Az elmúlt 
két-három évadban tudományos témájú 
előadást tartott többek között Barta János, 
Hunyadi László, Csorba Péter, Aradi Csaba, 
Maticsák Sándor, Pécskay Zoltán, Borbély 
György, Hodossy-Takács Előd, Reznák Er-

zsébet. Egyetemtörténeti témát érintett 
Abádi Nagy Zoltán, Béres Zsuzsa, Szabó 
Béla, Duffek Mihály valamint úti beszámolót 
tartott Papp Mária és Arday Lajosné. Meg-
ismerhettük Komiszár János, H. Csongrády 
Márta, Gonda Zoltán, Rácz Imre, Tamus 
István művészetét. Terveink között szere-
pel Mohos-Nagy Éva operaénekes, és Papp 
László Botanikus kert igazgató előadása.

Július: A „nagy” kirándulás
Minden év tervezgetéssel kezdődik: már ja-
nuárban megbeszéljük a júliusi 4-5 napos 
kirándulásunk körvonalait, és lelkes útitár-
saink jelentkezései pár nap alatt betöltik a 
lehetséges férőhelyeket. Ezek a kirándulá-
sok alkalmat adnak arra, hogy ne csak egy-
két órát, de több napot együtt tölthessünk 
ismerőseinkkel, barátainkkal. Az ország 
különböző részeire került családok, baráti 
társaságok éppen ezen kirándulások alkal-
mával találkoznak. A kirándulások mindig 
maradandó élményt jelentenek. Bejártuk 
többek között Morvaországot, Selmecbánya 
környékét, Székelyföldet, Prága környékét. 
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Október: Bál
A kirándulásról hazatérve július közepétől 
kezdve a BTK és TTK karokkal együttmű-
ködve megkezdődik az októberi díszoklevél 
átadáshoz kapcsolódó bál előkészítése. 
Az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven éve 
végzett hallgatókat arany, gyémánt, vas és  
rubin díszoklevél kitüntetésben részesítik 
a karok. Ez mindenki életében rendkívüli 
esemény, általában egy eredményesen el-
töltött szakmai életpálya lezárása, az alma 

ink műveiből. Csodálatos élmény az, amikor 
ismert kollegáinkról kiderül, hogy lelküknek 
egy másik oldala szakmájuktól idegen fan-
tasztikus képzőművészeti alkotásokat hoz 
létre. Köszönettel tartozunk azoknak az is-
mert művészeknek, akik érdemesnek talál-
ják tárlatunkat arra, hogy saját alkotásaikat 
itt állítsák ki. A művek válogatásában és a 
kiállítások berendezésében az elmúlt évek-
ben Komiszár János festőművész volt nagy 
segítségünkre.

mindenki saját otthonában. Éppen ebben 
az időszakban köszöntött be a tavasz, de a 
járvány miatt be voltunk zárva lakásainkba. 
Mindenkinek a friss levegő, a természet hi-
ányzott legjobban. Ezt képek formájában 
idéztük meg és adtuk közre mindenki örö-
mére. Meghirdettük a Baráti Kör Online 
Tárlatát, ahová közel száz csodálatos kép 
érkezett, mely gyűjteményes albumokkal 
egészült ki. Megcsodálhatjuk Komiszár 
János festőművész természeti tárgyú alko-

tásait, Papp László igazgató jóvoltából az 
Egyetemi Botanikus Kert szépségeit, Tiha-
nyi György igazgató jóvoltából a Diószegi 
Sámuel Botanikus Kert szépségeit, Tóth 
Csaba professzor fénykép sorozatát, Laka-
tos Gyula indiai és Szilágyi László japán úti 
beszámolóját. 

Nagy figyelemmel követjük a járványügyi 
helyzet alakulását, várjuk az alkalmat, ami-
kor újra találkozhatunk személyesen is. 
Valamint természetesen reménykedünk ab-
ban, hogy a helyzet javulásával meg tudjuk 
majd szervezni az októberi bálunkat. 

Rendezvényeinkre, bálunkra mindenkit sze-
retettel várunk!

Dr. Gaál István egyetemi tanár
a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Baráti Köre Egyesület elnöke
email: kltebaratikore@gmail.com
honlap: http://kltebaratikore.unideb.hu 

mater falai között. A KLTE Baráti Köre az 
oklevélátadó ünnepség előestéjén minden 
évben bált rendez, melyen számos díszokle-
véllel kitüntetendő egykori hallgatónk vesz 
részt, családjaikkal együtt. A bál alkalmával 
gyakran találkoznak azok az egyetemi évfo-
lyamok, akik 30, 35, 40 éve végeztek. A bál-
ra meghívjuk nemcsak a Baráti Kör tagjait, 
de az egyetemi kollegákat és mindazokat, 
akik támogatják tevékenységünket. A Dísz-
udvar utánozhatatlan hangulatot kölcsö-
nöz a baráti beszélgetésekhez, a kellemes 
vacsora, borkóstoló és a Zeneművészeti 
Kar kedvcsináló műsora után az idősebbek 
is táncra perdülnek. A bálon adjuk át a Kos-
suth Lajos emlékérmet azoknak, akik mun-
kájukkal lényegesen hozzájárultak a Baráti 
Kör, a BTK és TTK karok tevékenységének 
eredményességéhez.

November: Kiállítás
Novemberben rendezzük meg az Egyete-
mi Tárlatot, melynek keretében az Élettu-
dományi Galériában rendezünk kiállítást 
egyetemünk hallgatói, oktatói és pártoló-

December: Adventi vacsora
Minden évadot december közepén az Ad-
venti vacsora zárja le, amikor vidám beszél-
getés és tombola sorsolás mellett emlék-
szünk vissza az év eseményeire. 

A karantén időszaka: Online Tárlat
Hasonló terveket szőttünk az idei eszten-
dőre is. Február végén még meghallgattuk 
Tamus István grafikusművész előadását, 
utána azonban közbeszóltak a járvánnyal 
kapcsolatos események. A megdöbbenés 
első napjai után rájöttünk arra, hogy tag-
jainknak most még inkább szüksége van 
arra, hogy tartsuk a kapcsolatot és rend-
szeresen programokat ajánljunk. Tagjaink 
többsége éppen abba az idősebb korosz-
tályba tartozik, akik két hónapig szinte 
ki sem mozdulhattak a négy fal közül. Az 
email-ben rendszeresen küldött hírleve-
leinkben különböző interneten elérhető 
kulturális programokra hívtuk fel a figyel-
met, néhány programot meg is hallgat-
tunk együtt – a körülmények által ránk 
kényszerített formában: egyszerre, de 


