Kosztolányi Dezső Céltársulás
Vezetőségi Ülés
Elnök: Barkóczi Csaba
E-mail: barkoczi.csaba@kosztolanyiceltarsulas.hu

Jegyzőkönyv
Időpont: 2016. 07. 12. 17:12-18:10

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), Herr Dávid és Szabó Zsolt tagok.
Az elnök felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Balázst, akit a megjelentek nyílt szavazással,
egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pontok:
I. Belső Táblázatok
II. BAT Támogatása.
III. Pályázatok
IV. Kárpát-medencei Gasztro Fesztivál
I. Belső Táblázatok
A belső információ áramlás könnyítése érdekében szervezetünk elnöke Barkóczi Csaba drive
dokumentumokat hozott létre, melyek meg lettek osztva a tagság valamennyi érintettjével.
Készült megosztott dokumentum az elnökségnek, főtitkárnak, tagságnak, valamint a
munkacsoportoknak. Emellett 2017 tavaszáig elkészült a programnaptárunk, melyen minden
esemény dátumra pontosan szerepel. Így a jövőben senki sem fog lemaradni egyetlen
programunkról sem, amennyiben nyomon követi ezeket a dokumentumokat.
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II. BAT Támogatása
Mint tavaly, idén is több céget megkerestünk, annak érdekében, hogy anyagiakban vagy
kedvezményes szolgáltatással támogassák a Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábort. A tavalyi
Támogatóink közül a pécsi BAT ismét jelezte támogatói szándékát.
III: Pályázatok
A Pályázati Bizottság teljes létszámmal nem tud összeállni személyesen a nyár folyamán, mivel
tagjai többsége nem pécsi, azonban emailen tartják egymás között a kapcsolatot és megosztják
feladataikat. Az év második felében az I. világháború, és 1956 tematikájában vannak pályázati
lehetőségek. Az előbbi esetén leginkább egyéni kutató munkákat támogatnak. Ezzel kapcsolatban
Majdán Jánost, Pelles Mártont és Haramza Márkot tervezzük megkeresni. Az utóbbi pályázati
lehetőségnél

leginkább

társadalmi

eseményeket

támogatnak,

történelmi

versenyt

és

megemlékezéseket. Ezzel kapcsolatban egy különleges 56-os rendezvény ötlete merült fel a
tagságunk részéről. A pécsi 56-os események helyszínein amatőr színészek az adott helyen
megesett történeteket adnák elő, így interaktívan mutatnák be a ’’Mecseki láthatatlanok” emlékét.
IV: Kárpát-medencei Gasztro Fesztivál
Herr Dávid tagunk ötlete alapján létre hoznánk egy főzőversenyt, melyen a Kárpát-medence
különböző régióinak (néprajzi tájegységeinek) ízeit versenyeztetnénk egymással és természetesen
maguk a résztvevők is ezekről a területekről érkeznének (autentikusan). A rendezvény első
megvalósítását jövő nyárra terveznénk.
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