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Kosztolányi Dezső Céltársulás 

Vezetőségi Ülés 
 

 

Elnök: Barkóczi Csaba 

E-mail: barkoczi.csaba@kosztolanyiceltarsulas.hu 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Időpont: 2016. 07. 26. 17:15-19:17       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), Tóth Martin (alelnök), Pál Balázs 

(pénzügyi titkár), valamint Engert János tag. 

 

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

egyhangúlag elfogadtak. 

 

Napirendi pontok: 

I. Cserediák program 

II. Imázs Film 

III. Kommunikáció a HÖT-ökkel 

IV. Horvátországi programterv 

V. MÁSZ Tankönyv Támogatása 

VI. Új emlékezeti bizottság projektjei 

VII. Pályázatok 
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I. Cserediák program 

Az eddig kizárólag a Pécsi Református Kollégium Általános Iskoláját érintő cserediák 

programunkat a jövőben egész Baranya megyét magába foglaló hálózattá kívánjuk fejleszteni. Az 

eddigi megkeresések alapján idén akár már 20 iskola is részt vehet az eseménysorozatban. 

Pécsről 9 iskola, továbbá Vajszló, Szentlőrinc, Bóly, Szederkény és Olasz iskolái is 

csatlakoznának. Ám itt nem áll meg szervezetünk, mivel a hónap végéig felvesszük a kapcsolatot 

Baranya megye valamennyi általános iskolájával. 

  

II. Imázs Film 

Barkóczi Csaba felvetését, minthogy szükséges, hogy filmen is megmutassuk tevékenységünket, 

a vezetőség egyöntetűen támogatta. 

 

III: Kommunikáció a HÖT-ökkel 

Szervezetünk már aláírt egy együttműködést a Pécsi Tudományegyetem EHÖK-jével, ám a 

hatékonyabb együttműködés érdekében, szeptember hónap folyamán valamennyi egyetemi kar 

HÖT-jével megbeszélt találkozókon szemléltetjük a Kosztolányi Dezső Céltársulás programját. 

Ez azért fontos, mert amíg a HÖT-ök vezetői nem ismerik tevékenységünket, nem tudnak minket 

megfelelően ajánlani hallgatóik számára. 

  

IV. Horvátországi programterv 

A horvátországi négy iskolaközpont igazgatóival le fog ülni szervezetünk tárgyalni szeptember 

elején, hogy megtárgyaljuk az alábbi felsorolt pontokat: 

 Kosztolányi Tehetség program, időpontjai és tartalma; 

 Cserediákprogramban való részvétel; 

 Antal Imola tagunk koncertsorozata a horvátországi iskolákban; 

 Iskolák közötti kapcsolat erősítése (Pl.: Sportverseny iskolák között); 

 Óvodai diákállomány felmérése, a karácsonyi ajándékozás érdekében; 

 Zsdálai akció program; 

 Őcsényi táboron való részvétel; 

 Deák Leó Történelmi verseny; 

 Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megkeresése annak érdekében, 

hogy támogassák a horvátországi iskolákban a napközik fenntartását tanár szakos hallgató 

önkénteseink bevonásával. 
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V. MÁSZ Tankönyv Támogatása 

Vázsonyi Ottó, a pécsi MÁSZ igazgatója felajánlotta nekünk a kollégium régi tankönyveit, 

melyet az Eszéki Iskola Központ számára tervezünk eljuttatni. 

 

VI. Új emlékezeti bizottság projektjei 

Az újonnan megalapított Deák Leó Emlékbizottságunk tevékenységét az alábbi programtervek 

alapján indítjuk el: 

1. Teleki Júlia előadói körútja a Dél-Dunántúlon; 

2. Deák Leó Történelem Verseny. Dél-Magyarország történeti témái Bánságtól (Baranya 

megyén át) a Muravidékig; 

3. Deák Leó Emlékkonferencia; 

4. Deák Leó Emlékérem kiosztása; 

5. Kosztolányi Dezső Irodalmi verseny. 

 

VII. Pályázatok 

A pályázatok sikeres megírásához komoly feltételeknek kell megfelelni. Gyakran meg kell jelölni 

hónapokkal előre a pontos résztvevők számát, a partnereket és a részletes programtervet. A 

Pályázati és Pénzügyi Bizottság jövőbeni hatékony működése érdekében heti rendszerességgel 

pályázati „brainstorming” (csoportos kreatív szakmai beszélgetés, ötletgyártás) tartását látjuk 

szükségesnek. Ezen kívül a pályázatokat tematika szerint a két legköltségesebb tényezőre kell 

kihegyezni, a táborokra és a működési költségeinkre. 

 

 

 

 


