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A Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetőségének létszáma 5 fő.  

Az 5 fős vezetőségből az ülésen megjelent 5 fő, így az ülés határozatképes. 

Megjelentek: Barkóczi Csaba (elnök), Nagy Balázs (főtitkár), Pál Balázs (pénzügyi titkár), 

Kedves Richárd (alelnök), Tóth Martin (alelnök), Engert János valamint Szabó Zsolt tagok. 

 

Az elnök felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Balázst, akit a megjelentek nyílt szavazással, 

egyhangúlag elfogadtak. 

 

Napirendi pontok: 

I. A „Pécsi Fiatalok a Magyarságért” (PFM) bejegyzése karközi diákszervezetként 

II. Nyári gyermek táboraink finanszírozásának pályázati lehetőségei 

III. Pályázati Bizottság rendje 

IV. Magyarországi kapcsolati háló bővítése 

 

I. A „Pécsi Fiatalok a Magyarságért” (PFM) bejegyzése karközi diákszervezetként 

Az első konkrét lépések már 2016 februárjában megtörténtek ez irányba. Ekkor Barkóczi Csaba 

előbb emailben és telefonon vette fel a kapcsolatot majd, személyesen is találkozott Takács 

Gyulával a PTE EHÖK elnökével. Az EHÖK vezetője pozitívan fogadta a kezdeményezést, az 

elsődleges dokumentumok le is lettek adva. Ez után azonban megállt a folyamat. Az 

elkövetkezőkben Somogyi Bálint, a PFM elnöke fogja tovább vinni az ügyet. Célunk, hogy 

szeptembertől a Kosztolányi Dezső Céltársulás egyetemi tagszervezete (PFM) bejegyzett karközi 

diákszervezet legyen. 



 

II. Nyári gyermek táboraink finanszírozásának pályázati lehetőségei 

Az Őcsényi tervben lévő, valamint a már kétszer megrendezett Pécsi Sport és Újságíró 

Anyanyelvi Tábor költségeinek pályázati megoldásairól ötleteltek a megjelentek. Kedves Richárd 

felvetette, hogy a pécsi tábor esetén kérhetnénk az önkormányzat közbenjárását a vele 

kapcsolatban álló cégek, támogatására a kedvezőbb szállás és étkeztetési költségek érdekében. 

Felmerült az Erzsébet Táborokba való bekapcsolódás gondolata is. 

 

III: Pályázati Bizottság rendje 

Pál Balázs a Pénzügyi és pályázati bizottság vezetője ismertette bizottságának jövőbeni működési 

feltételeit. Mint kiemelte teljes információ megosztás szükségeltetik. Továbbiakban a KDC felső 

vezetése miután felvette a kapcsolatot a pályázatban résztvevő valamennyi partnerrel, átadja a 

pályázati bizottság számára a további információs folyamatokat. Új szemléletet vezetünk be, 

melynek alapja 3-4 hónapra való előre gondolkodás. 

Felmerült az utófinanszírozás problémája is. Eddig fizetési haladékokkal kezeltük az ilyen 

eseteket. Azonban felkészülve minden eshetőségre szükséges egy pénzügyi tartalék 

(megtakarítás) létrehozása az előfinanszírozáshoz, amelynek megalapozására a közeli jövőben 

törekedni fogunk. 

 

IV Magyarországi kapcsolati háló bővítése. 

Folyamatosan törekszünk magyarországi oktatási partnerhálózatunk bővítésén. Ennek jegyében 

Tóth Martin személyesen felvette a kapcsolatot a Szentlőrinc polgármesterével. Továbbá Pál 

Balázs felajánlotta, hogy amint lezárul Zákányban az új általános iskolai igazgató megválasztása, 

megkeresi ügyünkkel az új igazgatót. Elsődleges célunk minkét községben az általános iskolai 

tanulók bekapcsolása Diákcsere Programunkba. 

 

 


