Pályázat az ELTE TáTK 2012 gólyatábor főszervezői posztjára

A 2012. év az utolsó olyan évem, amit a Társadalomtudományi Karon, mint
alapképzéses hallgató végzek. Mivel nem tudhatom előre, hogy mit hoz a felvételi és a
szeptember, szeretném megszervezni az idei gólyatábort, ami azt gondolom, hogy bármit
rejtsen is magában a jövő, egy gyönyörű lezárása lehet ennek a négy évnek.
Időpont
A gólyatábor pontos ideje 2012.08.28-31. A gólyatábor előkészítő táborának időpontja
még nem végleges, de maximum egy hét fog eltelni a két tábor között. Ha így alakul, a hét
közepén tartunk még egy közös találkozót a csoportvezetőknek.
A helyszín
A tavalyihoz képest, mindenképpen meg kell változtatnunk, hiszen mind a
gólyatáborban, mind a gólyatábori előkészítő táborban gond volt a rendőrséggel, hiába volt
előre bejelentett a rendezvény. A választásunk még nem dőlt el, egyelőre két helyszínt
találtunk megfelelőnek, de a személyes leutazás előtt nem szeretnénk dönteni. Az első tábort
2012.02.10-én nézzük meg Balatonkenesén, a másodikat az utána következő hét elején,
Gyöngyösön. Fontos a helyszín megválasztásánál szem előtt tartatunk, hogy az új államilag
támogatott helyek száma csökken a karunkon, ezért a tavalyihoz képest kisebb gólyatábort
kell szerveznünk. A gólyák számát 200 főnél húzzuk meg, ez 40 csoportvezetőt jelent és így a
színek közül az egyik pár kiesik. A szervezők rendszerét is szeretném ezzel párhuzamosan
nemcsak csökkenteni, de átszervezni is.
A szervezők rendszere
Idén szeretném, ha mindenki pontosan tisztában lenne azzal, hogy milyen feladata lesz
a gólyatáborban és tudná, hogy mikor, hol kell lennie, segítenie, kihez tartozik beosztásban.
Annak érdekében, hogy ez a rendszer tisztábban legyen látható, úgy döntöttem, hogy a ’jó
gólyatáborhoz’ szerintem legfontosabb részek élére felelősöket kérek fel. Az öt rész 1.
adminisztráció – Mészáros Ádám, 2. kreatív kivitelezés – Lebó Máté, 3. logisztika – Sziva
Dániel, 4. Program – Kiss Edina, 5. – rendezvény és fellépők – Tóth Ádám Zsolt.
Ebbe az öt csoportba szeretném, ha a gólyatáborra minden elnök és tisztségviselő be
lenne osztva. Tudtommal a legtöbben már értesültetek arról, hogy hol fogtok dolgozni. Kérlek
benneteket, mind a gólyatáborban, mind a gólyatábori előkészítő táborban tekintsetek rájuk
úgy, mintha én delegáltam volna az egyes feladatokat, amikre ők kérnek majd fel.
Köszönöm szépen, hogy szinte kivétel nélkül mind elfogadtátok a felkéréseket, hiszen
fontosnak tartom, hogy mindannyian lent legyünk, a magunkénak érezzük ezt a tábort. Az új
tisztségviselők természetesen beosztásra kerülnek, amint meg tudom beszélni az öt rész
vezetőivel. A tavalyihoz képest lesz egy szervezeti lépcsőfok, amit kihagyok, ők a
csoportvezető koordinátorok. Idén egy ember feladata lesz, hogy a csoportvezetőket értesítse,

ha változás van és folyamatosan tartsa velük a feladatot. Ez az ember Szalay Bence lesz, aki a
legjobban fogja ismerni a csoportvezetőket, hiszen a kiválasztásukra és felkészítésükre is őt
kértem fel, Edina mellett. Neki Vékony Balázs fog segíteni a tábor egész ideje alatt, hogy
biztosan minden infó eljusson, aminek el kell.
A csoportvezetők „kiképzői”
Kiss Edinát és Szalay Bencét kértem fel erre a pozícióra. Fontos volt, hogy Edina
mellé olyan embert találjak, aki a gólyatábor alatt egyedül tudja vinni a csoportvezetőket,
hiszen neki a GET-tel befejeződik a munkája és a programokra kell koncentrálnia. Bence
tavaly is sokat segített a csoportvezetők körül, amivel engem maximálisan meggyőzött arról,
hogy alkalmas erre a feladatra. Edina szervezőként is, de főleg csopvezként bizonyította be,
hogy mennyire jól tud foglalkozni az emberekkel. Szeretném, ha a csoportvezetők és a
szervezők nem két csoportot jelentenének, hanem egyet, ahol mindenki ismeri a másikat és
kérhet segítséget. Ennek a kapcsolatnak a kialakításához szükség a mi nyitásunk, ezért kérni
fogok mindenkit, hogy a hozzáállását próbálja meg igazítani ehhez a vágyamhoz.
Akik még velünk dolgoznak
Talán meglepő lehet az egyik újítás, amit szeretnék bevezetni, de többszöri átgondolás
után is úgy látom a legjobbnak, ha két speakerünk lesz a gólyatáborban. Molnos Ádámot és
Varga Lászlót kértem fel, akik mindketten szívesen vállalták ezt a feladatot. Ádám tavaly
csoportvezető volt, Laci a gólyám és a választásoknál nagyon sokat segített a hallgatói
önkormányzatnak. Bízom bennük és szerintem ők ketten nagyon jó hangulatot fognak tudni
varázsolni a táborba.
A játékok kitalálásához és megvalósításához fontosnak tartottam, hogy felkérjem Gróf
Mátét – aki szintén tavaly volt csoportvezető – akivel sokat beszélgettem már a gólyatáborról
és a hozzáállásával és ötleteivel meggyőzött arról, hogy neki mindenképpen a szervezők
között a helye. Tapasztalata és kreativitása szerintem sokat javíthat a táborunkon.
Sajnos a tavalyi gólyatábori videó nem sikerült a legjobbra, illetve ha jól tudom
promóvideó nem is készült. Ezt mindenképpen szeretném javítani és pótolni. Bokodi Marcit
és Scherer Richárdot – ismertebb nevén Ricco-t – kértem meg, hogy segítsenek nekem ebben.
Szeretném, ha minőségi és jó videó állna minden gólya rendelkezésére a gólyatábor után, amit
élvezni lehet. Két promóvideót szeretnék, egyet a sikeres felvételi után, egyet a GET-en
felvett anyagokból, amit a tábor előtt pár nappal kezdenénk terjeszteni a jelentkezők között.
A gólyatábor orvosa szeretném, ha a korábbinál komolyabban kezelné a feladatát,
ezért fontosnak tartom egy új orvos megtalálását.
A program
Természetesen még nem végleges, de nagyjából ez lesz a menete a négy napnak. Sok
változást nem láthattok benne a tavalyihoz képest, de a csoportok egymással töltött ideje,
amikor játszhatnak és ismerkedhetnek, kevésbé lesz megszakítva.

1. nap
Időpont
A vonattól
függően
A vonattól
függően
A helyszíntől
függően
A vonattól
függően
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:30 - 19:00
19:00 - 20:00
19:30-20:30
20:30 - 22:00
(gyülekező már
20:15-től)
22:00 - hajnalig

Időpont
8:00
8:30
9:00
10:00-11:00
11:00-13:00
13:00 - 14:30
15:00-17:00
17:00- 19:00
19:00-20:00

Esemény- Feladat
Gyülekező Gólyáknak
Ismerkedés a gólyákkal
Indul a vonat a helyszínre
Leérünk a helyszínre, gyaloglás a táborba
Regisztráció
Ebédszünet
Csapatfoglalkozás ismerkedés
Gólyatánc tanulás
Csapatfoglalkozás /induló, zászló, stb. elkészítése/
Vacsora
Szervezők: felkészülés a vetélkedőre
Esti vetélkedő
Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

2. nap
Esemény- Feladat
Ébresztő
Reggeli torna
Reggeli
Szakismerkedés az alapszakokról és a mesterszakokról
Előadások
Ebéd
Csapatfoglalkozás
Borkóstoló /esetleg rövid koncert/
Vacsora

21:00 (gyülekező
már 20:45-től)

Éjszakai túra

23:00 - hajnalig

Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

Időpont
8:00
8:30
9:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00-16:00
14:30-16:30
16:30-18:30
19:00-20:00
20-21

3. nap
Esemény- Feladat
Ébresztő
Reggeli torna
Reggeli
Sport
Lyukasóra :)
Ebéd
Játékok előkészítése szervezőknek
Csapatfoglalkozás
Állomásos játékok
Vacsora
Gála előkészítése szervezőknek

21:00 (gyülekező
már 20:45-től)

Gála, záró feladat, eredményhirdetés

23:00 - hajnalig

Páré 'n páré 'n pá 'n pá 'n pá 'n párééé

Időpont
8:00
9:00
A vonattól
függően

4. nap
Esemény- Feladat
Ébresztő, pakolás
Reggeli
Indul a vonat haza

Az egyes részek feladatai
Megkértem az öt vezetőmet, hogy legyenek kedvesek írni nekem arról, hogy mit
szeretnének csinálni a táborban és hogyan képzelik el az egészet. Nekem fontos volt az, hogy
képviseljék magukat a pályázatomban. Mivel nem szerettem volna semmit sem
megváltoztatni abban, amit ők írtak, ezért ezt a pontot, mint melléklet olvashatjátok.

Nanosz Eleni Vaya

Mészáros Ádám
A 2012-ben megrendezendő Gólyatáborban az adminisztrációval fogok foglalkozni. Ide
tartozik többek között a köszöntő levelek megírása a gólyáknak, az Előkészítő tábor, majd a
Gólyatábor regisztrációjának zökkenőmentes lebonyolítása. A csopvez koordinátorok részére
a csomagok összeállítása, hogy minden helyzetben tudják mit kell tenni vagy kit kell hívni.
Csapatommal fogjuk összeállítani a táborban versengő csoportokat és a szobabeosztást is mi
fogjuk elkészíteni.
Szakismertető: minden évben a gólyáknak tartunk szakismertetőt, hogy mire számítsanak az
egyetem kezdetekor. Mindenki a saját képzése szerinti csoportba tagozódik. Az előadók
körbejárják az összes alapképzéses csoportot és 10-15 percben összefoglalják
mondanivalójukat. Karunk vezetői is köszöntik a leendő hallgatókat és hasznos
információkkal látják el őket. A rövid előadások utána egy hosszabb ismertetőt tartanak a
másod-, illetve harmadéves hallgatók az egész képzéssel kapcsolatban. Idén szeretném ha a
szakismertető ezen része interaktívabb lenne, például projektoros előadások vagy szakos
vetélkedők segítségével. A csapatom minden tagja azon fog dolgozni, hogy a gólyák a játékok
mellett szakmai információkkal is gyarapodjanak, illetve az első egyetemi napok akadályait
könnyebben áthidalják.
Tanulmányi rész: Közösen dolgozzuk ki Tóth Ritával, akivel lassan egy éve
dolgozom együtt a Tanulmányi és Tudományos Bizottságban. Az idei Társadalmi
Tanulmányok kötet szerzője, ezért gondoltam úgy, hogy minden érv mellette szól.
Bizottságom tagjai:

1. Szeitl Blanka
2. Tóth Rita
3. Ávéd Krisztina

Lebó Máté
A 2012-es ELTE TáTK Gólyatábor megjelenéséért felelős csapat koordinátoraként az eddig
megszokott általános feladatok felsorolása és ismertetése után kisebb újdonságokat is
szeretnék bevezetni.
Mint az minden Gólyatáborban szokás, a csapat megtervezi majd a pólókat, és intézi azok
megrendelését, beszerzését.
A személyzeti nyakba akasztók, badge-ek tervezése is ránk hárul. Ezekkel kapcsolatban
változtatnánk annyit, hogy rajtuk is fellelhetőek legyenek majd a téma jellegzetességei.

A helyszíni témamegjelenítés e két tényező ismeretében kerül kidolgozásra. Előzetesen is
annyit mindenképp szeretnénk, hogy már a reggeli gyülekezőnél, és az oda úton is legyenek
kisebbfajta utalások a témára- nyilván a lényeget nem lelőve oldanánk meg.
Továbbá a helyszínen-amennyiben engedélyezik- az étkező helyiségét is kidekorálnánk,
valamint a menüt is igyekeznénk olyanra formázni, ami illeszkedik a témához. Természetesen
pl. ocsmány babfőzelék; világvége
téma esetén pl. felismerhetetlen "radioaktív" ételek stb.)
A helyszíni tájékoztató, napirend és játékismertető táblák minőségén szeretnék javítani az
eddigiekhez képest, mert a felhasznált anyagok nagyon kevés ideig bírták. Találtam
különböző műanyag- filccel, festékkel dekorálható (lehet rá írni, majd letörölni)- táblákat.
A költségvetést igyekszünk a leggazdaságosabban megoldani. Újrahasználható, régi, és/vagy
felújított eszközöket is nagyarányban szeretnénk használni.
Közös megegyezéssel a következő embereket szeretném a felelős csapatba:
Mlinkó Katalin
Csukovits Balázs
Füleki Gábor
Ágoston Balázs

Sziva Dániel
Fő logisztikusként feladatom a gólyatábor ideje alatt dolgozó logisztikus csapat
megszervezése, koordinálása, melynek elsődleges feladata a tábor gördülékeny menetének
biztosítása. Ebbe beletartozik le- és felutazásnál való segítségnyújtás, az étkeztetés menetrend
szerinti lebonyolítása, valamint a gólyatábor helyszínének biztosítása. (pl.: be/ki/átjárók
őrzése, kellékek/technika pakolása)
A helyszín tudatában keresek még "külsős" embereket.

Gróf Máté és Kiss Edina
Mint minden évben, most is szeretnénk megtölteni a gólyatábort jó hangulatú és színes
játékokkal. Szeretném összegyűjteni az előző évek gólyatáborainak játékait, más karoktól
sikeres játékokat és új játékokat kitalálni, ill. keresni. Ezekből szeretnénk kiválogatni a
legjobbakat, a legszórakoztatóbbakat. Tavalyhoz hasonlóan idén is szeretnénk olyan
játékokat, amelyek a jó ízlés határain belül mozognak, azért, hogy egy gólyának sem kelljen
olyan játékot teljesítenie, amit nem szeretne vagy kínosan érinti.
Ahhoz, hogy a játékok igényesen és szervezetten legyenek kitalálva és levezényelve
szükségem van egy csapatra. Az időcsúszás elkerülése végett, az én csapatom több tagból áll,
mivel szeretnénk már az Előkészítő táborban kipróbálni és lemérni, hogy egy-egy játék
mennyi időt vesz igénybe.
Csapatomba olyan tagokat választottunk, akik hangosak, megbízhatóak és kreatívak.
Mivel a csopvezképzésben is részt veszek, ezért szeretnék magam mellé egy olyan embert, aki
az Előkészítő tábor ideje alatt tud helyettesíteni és a csapat tagjaival kitudják próbálni a
játékokat. Erre a feladatra Gróf Mátét kértem fel, aki már a TáTK-s gólyatáboron kívül más
gólyatáborban is részt vett és a tavalyi gólyatáborban ez egyik legjobb csoportvezetőnek
bizonyult. Mivel nem csak TáTK-s GT-s tapasztalatai vannak, ezért úgy gondolom, nagyon
sok játékban és ötletben újítást hozhatnak az ötletei. Mindemellett egy határozott és
megbízható ember, akivel maximálisan együtt tudok dolgozni.
A csapatom további tagjai közé tartozik Forgó Evelin. Evelinnel több, mint fél éve
dolgozom együtt, ahol bizonyította, hogy a rábízott feladatokat tökéletesen el tudja látni,
mindemellett nagyon jó ötletei vannak és kreatív. Tavalyi gólyatáborban csopvezként nagyon
jól lelkesítette és bízatta a csapatát, ezért úgy gondolom, hogy nagyon hasznos tagja tud majd
lenni a csapatnak.
Szintén a csapatban dolgozna majd Buhajla Nóra. Tavalyi gólyatáborban ő is
csopvezként vett részt, és ott bizonyította, hogy rá lehet bízni feladatokat, amit képes
megoldani. A csapatát nagyon jól tudta bíztatni és összetartani, így véleményem szerint
nagyon jól tudja majd erősíteni a csapatot.
A csapatomba szeretném Lendvai Gábort is. Mivel személy szerint én a sportprogramhoz nem értek, Gáborra mindenképpen nagy szükség lesz. A TáTK HÖK
sportreferenseként azt gondolom, hogy ő tudja a legjobban ellátni a sportnap megszervezését.
Már három gólyatáborban részt vett, így a játékok kitalálásában is fontos szerepe lesz a
csapatban.
A csapatunk munkájában szeretném, ha Csillag Zoltán Attila is részt venne. Zolival
két éve együtt voltunk csoportvezetők. Már akkor is jól tudtunk együtt dolgozni, és ez azóta is
így van. Tavaly speaker-ként dolgozott, nagyszerűen lelkesítette a gólyákat, ezért gondolom,
hogy a csapatomban nagyon jól fog dolgozni.

Szintén a csapatban dolgozna Vékony Balázs is. Az őszi vezetőképzőn rengeteget
segített nekem a játékok előkészítésében és levezénylésében is. Úgy gondolom, hogy
együttműködő és megbízható ember, akire számíthatok.
Végül de nem utolsó sorban, a csapathoz tartozna Jancsok Péter. Petivel másfél éve
dolgozom együtt a Hallgatói Önkormányzatban, ezalatt sikerült megismernem. Azt
gondolom, hogy egy kreatív és együttműködő ember, akire munkám során számíthatok.
A gólyatábori téma kiválasztása után elkezdünk gondolkodni a játékokon és
hozzátartozó dolgokon. Egyeztetni szeretnék majd Lebó Mátéval, annak érdekében, hogy a
játékok és a díszlet passzoljanak. Szeretnénk sok fizikai-szórakoztató játékot és némi
intellektuális játékot is. Részletesebben a tavasszal és a nyáron fogunk tudni tájékoztatást
adni.

Tóth Ádám Zsolt
A tábor a szervezésében tisztségemnek megfelelően a rendezvényekkel kapcsolatos
feladatkört kaptam. Ide tartoznak a fellépők az esti programhoz, a napközbeni programokban
segítség Kiss Edinának, esetleges plusz programok résztvevőinek meghívása, ezek technikai
feltételeinek megoldása, a tábort ellátó büfé biztosítása, illetve maga a tábor helyszínének
intézése.
A rendezvényszervezéssel kapcsolatos hatályban lévő törvények miatt a tábor egyes elemeit
mindenképpen az ELTE Szolgáltató Kft.-n keresztül kell intézni. A szerződések rajtuk
keresztül futnak majd, illetve a technikai felszerelést az általuk kötött keretszerződés
értelmében fogjuk beszerezni. A büfével kapcsolatban egyetem szintű megegyezés híján fent
áll a lehetőség külsős cég bevonására. Erre személy szerint a Pinyó Klub csapatát tartom
alkalmasnak, mind hozzáállás mind árak tekintetében. Változás esetén a Kft. büféje a kötelező
választás.
A fellépők és a tervezett programok között szerepel az előző években sikeres borkóstolás a
Soma borpincészettel, mely közben az Animal Cannibals ad műsort, mint somelier, illetve ad
egy rövid koncertet. Az esti fellépők listája előzetes tervek alapján Dj Dave, a kar rezidens
lemezlovasa, Dj Juhász Laci, és a Razzia Brothers, akik egy-egy estén lépnek fel a háromból.
A munkálatokban és a szervezésben segítségemre lesz Dobra Zsanett, a kari HÖK kulturális
referense, illetve Máté Anna kari HÖK jogsérelmi referense.

Kiss Edina és Szalay Bence
A gólyatábor egyik legelengedhetetlenebb része, hogy a csapatok élén olyan csoportvezetők
álljanak, akik a lehető legrátermettebbek, leglelkesebbek és talpraesettek. Idén is különös
hangsúlyt szeretnénk fektetni a csopvezképzésre. Szeretnénk, ha a csopvez párok a lehető
legjobban lennének összeállítva, azért, hogy utána a Gólyatáborban tökéletesen együtt
tudjanak működni.
Mindketten voltunk csopvezek, a tavalyi gólyatáborban is segítettük a csopvezeket és
velük együtt a csapatok működését. Szeretnénk felkeresni Szalay Kristófot - aki a TáTK-on és
más helyeken is már több hasonló képzést vezetett és többek között a két éves csopvezképzést
is, amiben mi is részt vettünk – annak érdekében, hogy minél több ötletet, ill. tanácsot adjon a
képzéssel kapcsolatban.
Az éves tapasztalatok azt mutatják, hogy a csopvezek képzését minél hamarabb
érdemes elkezdeni, hogy minél jobban megismerjék egymást az Előkészítő-táborig.
Szeretnénk minél több alkalmat, amikor a leendő csopvezek megismerik egymást és minket
is. Egy-két alkalommal informálisabb keretek között szeretnénk velük találkozni, hogy így
kötetlenebbül beszélgethessünk arról, hogy milyen is a jó csopvez.
A képzést már február végén szeretnénk elkezdeni hirdetni, hogy minél többen
eljöjjenek. Magát a képzést márciusban kezdenénk el és egészen a vizsgaidőszak végéig
tartanánk 2-3 hetente egy alkalommal. Ezek után a Gólyatábor Előtáborban folytatnánk a
munkát, aminek a végén kiválasztjuk, hogy ki legyen csoportvezető és kivel.

