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Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 2016. 07. 05. 17:08-18:26       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), Kedves Richárd (alelnök), Pál 

Balázs (pénzügyi titkár), Dukai Edit, Engert János tagok. 

 

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

egyhangúlag elfogadtak. 

 

Napirendi pontok: 

I. Vajdasági Szabadegyetem 

II. Önkéntesek a Pécsi táborhoz 

III. Őcsényi tábor 

IV. Teleki Júlia körútja 

V. Pénzügyi bizottság 

VI. Alapszabály módosító javaslatok 

 

I. Vajdasági Szabadegyetem 

Tagjaink idén másodjára jelentek meg Vajdaság ifjú értelmiségének legjelentősebb nyári 

eseményén, a Vajdasági Szabadegyetemen. Tagjaink közül Barkóczi Csaba, Czente Petra, Dukai 

Edit, Nagy Balázs és Somogyi Bálint töltött el hat napot. Idén a vállalkozás és az önmegvalósítás 

témakör volt a leghangsúlyosabb az előadásokon. A csodás napok nem csak tagjaink személyes 

javára teltek el, de a Kosztolányi Dezső Céltársulást is kiválóan képviselték és több értékes 
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kapcsolatra tettek szert. A résztvevők közül három lelkes fiatallal ismerkedtünk meg, akik Ada; 

Nemesmilitics és Törökkanizsa magyar közösségeihez biztosítanak majd kapcsolatot. Az előadók 

közül a mórahalmi polgármester, Nógrádi Zoltán 15 délvidéki gyermek számára ajánlott ingyenes 

szállást egy mórahalmi diákcsere vagy más programhoz, melyet mi szervezünk a későbbiekben. 

Emellett a szabadegyetemet megvalósító két szervezet vezetőjével is egyeztettünk, név szerint 

Sóti Attilával (VaMaDisz) és Csíkos Tiborral (VIFÓ). Mindkét szervezettel együtt fogunk 

dolgozni a jövőben, ezen felül a VIFÓ tagjai akár a magyarországi rendezvényeinkre is 

ellátogatnak, ha egy hónappal előre értesítjük őket. Maguk a vezetők is felajánlották személyes 

hozzájárulásukat. Sóti Attila Újvidéken és környékén, Csíkos Tibor Szabadkán és Horgoson. 

Továbbá Csíkos Tibor felajánlotta fővédnökségét diákcsere programunkhoz. 

 

II. Önkéntesek a Pécsi táborhoz 

Már minden adott a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Táborhoz. A pénzügyi háttér 90%-a 

már rendelkezésre áll, és az eddig jelentkezettek száma már 36 fő (a 40 helyre). Már csak a tábort 

lebonyolító önkéntesek személyét kell pontosítani. Eddig Dukai Edit, Nagy Balázs, Czente Petra, 

Somorai Renáta, Görbe Sámuel, és Barkóczi Csaba és Engert János vállaltak feladatot a tábor 

alatt. Ők a feladatok jelentős részét ellátják, ám az órai foglalkozások önkéntes oktatói még hátra 

vannak. A tavalyi tábort két vállalkozás is támogatta, őket Nagy Balázs fogja újra megkeresni. 

 

III: Őcsényi tábor 

A júliusra tervezett Őcsényi táborunkat az anyagi támogatás elmaradása miatt már lemondtuk, ám 

a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága több heti késés után, mégis pozitív választ 

adott kérvényünkre. Mindezekből kifolyólag a tábort az őszi szünet hetére helyeztük át. 

 

IV: Teleki Júlia körútja 

Az őszi félév folyamán Teleki Júliát a délvidéki vérengzések egyik túlélőjét, Pécs és 

vonzáskörzetének jelentősebb középiskoláiba vinnénk el egyazon héten. Ezekben a 

tanintézményekben alternatív történelem órákat tart majd a II. világháború utáni vajdasági 

népirtásokról. Az írónő szállása adott, utaztatását pedig képesek vagyunk megoldani. Jelen 

szakaszban a pécsi és Pécs környéki középiskolák felkeresése van hátra. A pécsi középiskolák 

egy fenntartó, a Pécsi Szakképző Centrum alá tartoznak, első körben ennél az intézménynél 

kezdeményezünk programunkkal, mert így akár egy csapásra eljuthatunk programunkkal 

valamennyi középiskolához Pécsen. 
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V. Pénzügyi bizottság 

Egy újabb pályázati lehetőséggel ismerkedtünk meg, melyhez önkormányzati partnerek bevonása 

szükséges. Ezek a Leader Pályázatok, melyek elsődleges lényege a vidékfejlesztés. Ehhez 

kapcsolódóan Pál Balázs ötlete alapján 3 naposra bővíthetnénk a Pécsi kalandozásokat, mégpedig 

úgy, hogy az első két nap a hagyományos finanszírozással zajlana le, míg a plusz egy napot, 

többek között akár Leader pályázattal, finanszíroznánk meg. A 3 napos Pécsi kalandozásokat 

azért tartjuk fontosnak, hogy a távolabbi vidékeken élő vajdaságiaknak is megérje az utazás 

fáradságát, hogy részt vegyenek ezen a pécsi programon. Ezen kívül, különböző kutatói 

pályázatokról is tájékoztatott minket Pál Balázs. Példaként aktuálisan az I. Világháború 

témakörében lehet kutatásokkal pályázni. Történészhallgató tagjaink számára remek lehetőséget 

jelenthetnek ezek a pályázatok. 

 

VI. Alapszabály módosító javaslatok 

A javaslatok benyújtója Barkóczi Csaba elnök: 

1. Pénzügyi titkár önállóan hozzáférhessen a pénzeszközeinkhez 

2. Munkacsoportok és helyi képviseletek beemelése az alapszabályba, létszám korlát nélkül 

(Pl.: Tegyük fel, hogy Adán van 3 tagja a szervezetünknek, mely nem elegendő önálló csoport 

alakításához. Ezzel a módosítással ők lennének a Kosztolányi Dezső Céltársulás Adai helyi 

képviselete; munkacsoportra vetítve egy másik példával élve tegyük fel, hogy Budapesten 4 

történészhallgató tagunk kutatást végez. Ők pedig a Kosztolányi Dezső Céltársulás Kutatási 

bizottságát alkotnák ezen túl.) 

A javaslatok elfogadásáról, módosításáról vagy elutasításáról a soron következő közgyűlés fog 

dönteni. 

 

 


