
1 

 

Kosztolányi Dezső Céltársulás 

Vezetőségi Ülés 
 

 

Elnök: Barkóczi Csaba 

E-mail: barkoczi.csaba@kosztolanyiceltarsulas.hu 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 2016. 05. 31. 17:10-19:15       Helyszín: Pécs 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetőségének létszáma 5 fő.  

Az 5 fős vezetőségből az ülésen megjelent 4 fő, így az ülés határozatképes. 

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

Martin (alelnök), Engert János, Dukai Edit, valamint Szabó Zsolt tagok. 

 

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

egyhangúlag elfogadtak. 

 

Napirendi pontok: 

I. Belső struktúra és bizottságok 

II. Nyári táborok 

III. Programjaink összeírása 2017 decemberéig 

IV. PFM bejegyzése karközi diákszervezetként 

V. PFM félévzáró estje 

 

I. Belső struktúra és bizottságok 

Eddigi működésünk során nem igazán különült el az Elnöki és a Főtitkári pozíciók közötti 

különbség, azonban szervezetünk megfelelő fejlődéséhez szükséges a fontos feladatkörök 

elhatárolása és azok betartása. Mostanáig Barkóczi Csaba és Nagy Balázs gyakran azonos 

munkát végzett, melyben a leterheltség egyenetlenül oszlott meg kettejük között. A továbbiakban 

a külső kapcsolatok, a reprezentáció és a képviselet tartozik az elnök hatásköre alá, míg a főtitkár 

feladata a szervezet menedzselése lesz. 
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Ez utóbbi leginkább a bizottságok vezetőinek koordinálását jelenti. A nemrégiben bevezetett 

bizottsági rendszerbe önként eddig csak három tagunk jelentkezett. Ebből kifolyólag az elnökség 

úgy határozott, hogy maga osztja be a tagokat a különböző bizottságokba. Aki mégsem abba a 

bizottságba tartozna, amelybe beosztják, az az info@kosztolanyiceltarsulas.hu címen kérjen 

korrigálást. 

 

II. Nyári táborok 

 Őcsényi Tábor: A szekszárdi önkormányzatnak benyújtott pályázatunkat elutasították, ezért a 

tábor finanszírozása még nem megoldott. Azonban a helyi közösség továbbra is kiáll a tábor 

megvalósítása mellett és aktívan segítik az elnökséget más forrás találásában. 

 Zsdáliaiak Tábora: A tavaly júliusban tartott tábort azonos formájában nem kívánjuk 

megismételni. A jövőben több közösséget is bevonva tartanánk meg a tábort, azonban 2016 

nyarán már nem kerül megrendezésre. 

 III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi tábor: Egyik legjelentősebb programunk anyagi 

fedezetének közel fele már most is rendelkezésre áll. A tábor legfőbb támogatója mostantól a 

pécsi önkormányzat lesz. Ennek jegyében egy pécsi iskola is csatlakozik a vajdasági és 

horvát-baranyai általános iskolásokhoz. 

 

Táboraink finanszírozásával kapcsolatban felmerült egy feladat a Marketing bizottság számára. 

Mégpedig, hogy készítsenek el egy adománykérő levelet, melyben pécsi és Pécs környéki 

cégeket kérünk fel arra, hogy támogassák táboraink megvalósítását készpénzzel vagy 

kedvezményes szolgáltatással. Emellett a levélben megkérnénk a címzetteket, hogy lépjenek 

velünk hivatalos partneri kapcsolatba. Erre azért van szükség, mivel a legtöbb pályázat 

megköveteli előre, hogy partneri szerződésünk legyen egy adott rendezvény minden 

kivitelezőjével.  

 

Kiszélesedett partneri hálózatunk megköveteli, hogy a nyári táboraink férőhelyeit, továbbiakban 

belső pályázat alapján osszuk szét a határon túli magyar községek között. Melynek első tervezete 

egy pontrendszer, mely alapján elosztjuk a férőhelyeket. Ezt követően pedig a kiszabott 

férőhelyeket a tanulmányi eredményeik alapján töltik fel a tanulók.  

 



3 

 

A pontrendszer alapjai: 

 A pályázó közösségében a Kosztolányi Dezső Céltársulás helyi szervezete működik: 5 pont 

 A pályázó oktatási intézménye részt vesz a Kosztolányi Tehetség Programban: 3 pont 

 A pályázó közössége részt vett a Református Diákcsere programban: 2 pont 

 A pályázó közössége részt vett a Pécsi Kalandozásokban: 2 pont 

 A pályázó oktatási intézménye korábban részt vett a Kosztolányi Tehetség Programban: 1,5 pont 

 A pályázó korábban táborozott a mi szervezésünkben: 1 pont 

 A pályázó közigazgatási egységén belül a magyarság aránya 50% alatti (szórvány): 1 pont 

A végleges belső pályázat két héten belül készül el. 

 

III: Programjaink összeírása 2017 decemberéig 

A Pályázati bizottság megkérte a vezetőséget, hogy dátumra pontosan írjuk össze a jövőben 

megvalósulandó programjainkat, hogy jobban tudjanak tervezni a pályázatok terén. A gyűlés 

ideje alatt el is készültünk jelen év végéig a programtervvel: 

 Június 4. Trianoni Megemlékezés, Nemzeti összetartozás napja 

 Június. 16. Megemlékezés Nagy Imre újratemetésének évfordulója apropóján 

 Június 20-24. Őcsényi Tábor (még kérdőjeles) 

 Augusztus: 8-12. III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi tábor 

 Augusztus 15-20. Zirci látogatás 

 Augusztus 20 Nemzeti Ünnep  

 Gólyatábori toborzók - augusztus vége 

 Kopácsi Halásznapok: Szeptember Közepe (-> Vidékfejlesztési/Falusi Turizmus Bizottság terve) 

 A PFM közösségi estjei: szeptember 7. és 21; október 12; november 9. és 30; december 14. 

 Október 6. Megemlékezés az Aradi Vértanukról 

 Valamely közéleti személyiség előadása: október 18; november 21. 

 Október 22-23. Szabadkai Cserkészektől 40 gyermeket látunk vendégül 

 November 3. Kosztolányi Dezső Halálának évfordulója 

 Október 6. Koncert 

 Párkapcsolati előadássorozat 3 alkalommal. Jelenleg egyeztetés alatt. (szept. 13. okt. 4. nov. 15.) 

 December 20. Ajándékosztás iskolaválasztás előtt lévő határon túli óvodások közt. 
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IV PFM bejegyzése karközi diákszervezetként 

Az EHÖK-kel lefolytatott tárgyalás végül csak együttműködési megállapodás megkötéséhez 

vezetett. Így egyetemi forrásokra még nem pályázhatunk, azonban jogunkban áll ingyenesen 

termet foglalni az egyetem összes karán, bárhól hirdethetjük magunkat az egyetemen, valamint 

megjelenhetünk a gólyatáborokban. A Kosztolányi Dezső Céltársulás hallgatói szervezetét 

továbbiakban karonként próbáljuk meg bejegyezni diákszervezetnek. Kezdve a 

legkézenfekvőbbel, a PTE Bölcsészettudományi Karral. 

 

V. PFM félévzáró estje 

A PFM elnöke, Somogyi Bálint felvetette, hogy egyszeri évnyitó és évzáró összejövetelek 

helyett, inkább félévente szükséges ezek megtartása, hiszen ez jobban illeszkedik az egyetemisták 

életritmusához. A tavaszi félév lezárása június közepén lesz megtartva Somogyi Bálint 

szervezésében. 

 

 

 


