PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
iktatási szám: BTK/HÖK/35/1/1/150921
PTE BTK-FEEK GÓLYATÁBOR 2015.
BESZÁMOLÓ
2015. évi gólyatáborunk helyszínéül a lassan már hagyománynak számító sikondai Gyermektábort
választottuk. A közös szervezés kérdése az előző év sikeres tábora után mindkét fél számára előre
eldöntött ügynek tűnt.
Gólyatáborunk

szervezési

fázisaiban

három

különböző

szintet

különíthetünk

el:

1. Kiválasztás
2. Szervezés
3. Lebonyolítás
Ezek a fázisok értendők szolgáltatókkal kapcsolatos megrendelésekre illetve a szervezőcsapat
összeállítására egyaránt. Beszámolónkat a fenti fázisok alapján, kronologikus rendben készítjük.
1. A KIVÁLASZTÁS
A) Szolgáltatók
A helyszín kérdését jobb minél hamarabb tisztázni, többek között a nyári táborok
telítettségére tekintettel is. Így amint biztossá vált a BTK-FEEK táborának tervezett
időpontja, úgy az első körös egyeztetésünket a sikondai szállásokat biztosító Nagy- és
Kistábor vezetőivel, illetve a táborok közelében található komlói Önkormányzat kezelésében
lévő nyaraló üzemeltetőjével bonyolítottuk. Sikonda szerencsés helyszín olyan szempontból,
hogy a helyszín közelsége miatt a szolgáltatók viszonylag rugalmasak terepbejárás vagy
árajánlatok eljuttatása ügyében. A szállások lefoglalását mindazonáltal érdemes minél
hamarabb, február-március magasságában minden évben megtenni. Az étkezésre
kizárólagosságot élvező IMBI Kft. felé is érdemes jelezni az igényt, hiszen párhuzamosan
több helyszínre is szállíthatnak.
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Az idei szervezés két alapvető gondolata a biztonságos és élményalapú tábor volt. A
biztonsági személyzet számát éppen ezért éjszakánként két fővel, napközben egy fővel
emeltük a tavalyi táboréhoz képest. A 2014-es gólyatábori botrányok utáni közhangulatban
ez a megerősített szolgáltatás nem feltétlenül csak a tényleges helyi biztonságérzet
növelésére szolgált, hiszen a táborba érkező elsőéves nem feltétlenül a security személyzet
számolásával kezd. Leginkább kommunikálhatóság szempontjából volt jelentősége, hogy
meglépjük a szigorítást. Mindezzel együtt érezhetően (20 fővel) csökkent a tavalyi számhoz
képest a táborba ellátogatók száma.
A biztonságosság mellett az élményközpontúság volt a másik fő szervezőerő. Ez alapvetően
a „nincs-rossz-ötlet” filozófiájára és a seniorokban rejlő lehetőségek fejlesztésére épült. A
seniorok játékos, szimuláció-szerű kiválasztása illetve további két szervezett tréningje
rengeteget segített abban, hogy olyan csapattá alakuljanak, amilyenre 230 elsőévest bárki
bátran bízhat. Az előző évek tapasztalatai alapján a napközbeni játékok által kialakult
felfokozott hangulat indokolatlanná tette az esti sztárfellépőt, így közös szervezői döntés
volt, hogy idén kizárólag DJ-ket hívtunk előadónak táborunkba. Az így megtakarított
összeget (a tavalyi évhez képest kb. 1 millió forint) egy erős első féléves programra
szeretnénk fordítani, amely a táborban kialakult közösséget ténylegesen integrálja a
pécsibölcsészek körébe – az értékteremtést a közösségépítés szolgálatába állítva.
Emellett szerettünk volna lehetőséget biztosítani tehetséges, még PTE hallgatók számára,
hogy a tábor különböző, művészi vénát igénylő szolgáltatási köreit magukra vállalhassák,
így a díjazás mellett gyakorlatot is szerezhessenek. Így látogatott el hozzánk a PTE Brass
Band, vagy volt a tábor hivatalos videósa a kommunikáció és médiatudomány szakon tanuló
Kecskés Szilveszter.
Minden járulékos szolgáltatás kiválasztása vagy a szolgáltatás minőségének ár-érték aránya
miatt (sátorbérlés, fogyasztás, grafika, nyomdai szolgáltatások) vagy monopol helyzetek
miatt

került

kiválasztásra

(Artisjus,

hangosítás,

árambekötés,

buszbérlés,

hulladékgazdálkodás).
B) Szervezők
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A szervezőcsapat kiválasztásánál minden tábor esetén mérlegelni kell, milyen feladatkörök
elengedhetetlenek egy gólyatáborban, mind előkészítési mind lebonyolítási szempontból. A
táborvezető nem engedheti meg magának, hogy hiúsági kérdést csináljon feladatok
leosztásából, és ne delegáljon elegendő tevékenységi kört megfelelő számú embernek. A
felelősségnek szükséges egy kézben lennie, ellenben mivel több szem többet lát, és
különböző emberek más-más képességeiket tudják kamatoztatni egy ekkora odafigyelést
jelentő rendezvényen, így okosan kell használni ezeket a differenciákat.
Kétkari rendezvénynél a szervezők-, és karok közötti feladatleosztás előzetes megbeszélés
kérdése. A BTK és a FEEK Hallgatói Önkormányzati vezetéseinek nevében úgy látom
sikerült olyan arányban kialakítani feladatokat, amely pontosan akkora mértékben szolgálta
a felelősségvállalás igényét, ahogy a felek azt megkívánták:
Táborvezető – BTK
Fősenior – BTK
Senior-mom – BTK
Színpad/Fellépő – BTK
Speaker – FEEK
Infopult – BTK
Járőrök-pakolósok – BTK
Kellékek, eszközök – BTK
Mindenes – BTK
Protokoll – FEEK
Zsűri – BTK, BTK, FEEK, BTK

A seniorcsapat kiválasztására idén új formát találtunk. Olyan tábori helyzeteket szimuláló,
alapvetően játék alapú válogató napokat tartottunk, amelyek főképp a csapatmunkára való
hajlamot, a kreativitást, az empátiát és a bátorságot mérték. Amellett, hogy az eddigi évek
interjú-szerű bemutatkozása valamelyest hiányzott az idei válogatóból, az a tapasztalatunk,
hogy ez a forma sokkal inkább meg tudja mutatni, milyen személyiségű emberek
jelentkeztek, és azok hogyan tudnak egymással együttműködve valami újat létrehozni. A
válogató végére tanulságos két napot tudhattunk magunk mögött, és a seniorok közé
bekerültek elmondása alapján már egy első közös élménynek is kiváló ez a kevésbé frontális
kiválasztási forma.
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Esetleg jövőre a kettő kombinációját látjuk a legcélravezetőbbnek.
A kiválasztás eredményéről közös e-mailt írtunk a jelentkezetteknek egy névsorral, és ezzel
egy időben a 19 senior csapatba került hallgatót fel is hívtuk telefonon.
2. A SZERVEZÉS
A) Szolgáltatók
A szolgáltatói oldal a szervezés fázisában viszonylag egyszerűen működött idén. Mivel itt
nem mi dolgozunk ténylegesen, így nem is tudok sok tapasztalatot megemlíteni. A
szerződések-lekötések és a szolgáltató felé leadott egyértelmű adatok után a tábor
megvalósulását várni volt csak feladatunk. Mivel Sikondán 2015-ben egymást követően
négy PTE gólyatábor is megrendezésre került, szükségesnek tartottunk bizonyos feladatok
összehangolását.
Egyetlen negatív élményünk a sikondai Nagytábor területén helyet bérlő Canopy
Kalandpark üzemeltetőjével kapcsolatos. A sikondai gólyatáborok idejére végül
folyamatosan nyitva tartó szolgáltatóval kapcsolatban annyit tanultunk, hogy amikor a
táborokat februárban lefoglaljuk érdemes rákérdezni még egyszer akár bejáratott helyeken
is, hogy történt-e esetleg valamilyen változás az előző évek óta.
B) Szervezők
A senior team rövid és hosszú tréningje mindig tanulságos tapasztalatokkal szolgál. Egyrészt
itt figyelhető meg a tábor szervezői számár a legjobban az a dinamika, ahogy a seniorok
egymás között dolgozni képesek, és kialakíthatóak fejben már azok a csoportok, amik
később a táborban az egyes csapatokat vezethetik. A rövid tréningre saját játékokkal készült
a táborban speaker szerepet betöltő Hosszú Norbert, ez a találkozás főleg a kiválasztás utáni
összerántásra alkalmas. A hosszú tréningre végzett pszichológus és coach trénereket
hívtunk, akik személyes kötődésük végett tisztában voltak a gólyatáborban megkövetelt
felelősség súlyával, azokkal a késségekkel, amiket általában ilyen alkalmakkor fejleszteni
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kell. Mikor-kivel-hogyan kommunikálunk? Ki az, aki egy csoporton belül probléma
megoldását fel tudja vállalni? Figyelemre és fegyelemre tanító játékok miért fontosak egy
gólyatábor kapcsán? Hány féle dolgot lehet csinálni egy egyszerű almával? Létezik-e
megoldhatatlan

feladat

az

egyénnek?

És

ha

csapatban

próbálja?

Ilyes és hasonló kérdésekre kerestük a választ, és a második nap végére nagyon értékes
gondolatokkal tudott mindenki buszra szállni hazafelé.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gólyatábort szervező hallgatók pszichológiai felkészítéstképzést kapjanak. Az elsőévesek korosztályánál alig pár évvel idősebb embereknek kell
óriási jelenlétet, energiát beletenni abba a pár napba, amíg a gólyatábor tart - és mindez nem
csak egy jó bulit tud jelenteni. Ez az első hivatalos találkozása a hozzánk érkező
elsőéveseknek a PTE bármilyen szervével. Óriási ajándék, hogy ez pont a Hallgatói
Önkormányzat lehet.

3. A LEBONYOLÍTÁS
A lebonyolítással kapcsolatosan a táborban, ha előre egyeztettük a szolgáltatókkal, ha van egy
részletes forgatókönyvünk, egy előre megszerkesztett infopult táblánk, ha van kontaktlista
minden passztartóban, egy kész leltárlistánk az eszközökről, felkészült szervezői- és tréningezett
seniorcsapatunk, már nem érhet nagy meglepetés. Egy olyan táborban különösen érezhető volt a
közösség ereje, ahol szinte megállás nélkül esett az eső és több alkalommal is kellett mentőt
hívni – szerencsére komolyabb következmény nélkül.
A tábor életének gördülékenységét mindenképp elősegíti egyrészt a következetes táborvezetés, a
mindenki számára átlátható feladat-meghatározás és a rendszeres utókövetés és számonkérés.
A nulladik napon tartottunk kiscsoportos eligazítást és közös nagytábori kerettisztázó
megbeszélést is.
Minden reggel még a gólyák ébresztése előtt senior-megbeszéléssel kezdtük a napot, az előző
napi tapasztalatok illetve az aznapi teendők átbeszélésével. Ugyanilyen megbeszélést a nap
végén, vacsora után is tartottunk
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A senior-megbeszéléseket minden nap kétszer szervezői meeting követte. Itt a szűk értelemben
vett szervező stáb ült össze és beszélte át a felmerülő problémákat és megoldandó helyzeteket.
A folyamatos kommunikációval elkerülhető volt hosszabb távú feszültség vagy megoldatlanul
maradt konfliktus.
A tábor talán legszebb momentumának számít, hogy az első napon még szorongó, kirekesztő
megjegyzésekkel seniorját illető elsőéves a harmadik napi ki-mit-tud-ra senirojai munkájának
köszönhetően a legalázatosabb és legtisztelettudóbb gólyává vált, majd többek között ennek
köszönhetően is csapata nyerte a tábori versenyt.
A tábor további kiemelendő pontja a harmadik napi állomásos vetélkedő.
Az idei táborban a vetélkedő minden állomását valamely „jó ügy” köré igyekeztünk szervezni.
Így jelent meg az ötlet nagyszerűségét ünneplő Improvokál társulat vezette állomás, a PTE-t az
universitas szellemébe emelő EHÖK állomás vagy a kommunikáció és az információ hatalmát
fejtegető Pécsibölcsész állomás. Mindezek mellett a vetélkedő legemlékezetesebb pontja a
HÖOK által is támogatott Save The Queens projekt. A nők elleni erőszakra figyelmet felhívó
állomáson olyan tapasztalatokkal bővíthettük tudásunkat, melynek az esti bulin már
megfigyelhető jelei voltak – és azóta is: nem látni a Szenes Klubból egyedül hazainduló fiatal
lányt. A projekt jelentősége felbecsülhetetlen értéke a BTK-FEEK idei táborának.
Összességében a tábor sikerességét nem az a 19 senior, 10 infopultos, 8 járőr, 10 szervező adta
aki megjelent és minden energiájával 3 napon keresztül több mint 200 fiatal szórakozásáért
dolgozott. Az előkészítés és az alázat ereje, az összehangolt kommunikáció, a megfelelő
kerettisztázás és feladat-delegálás tette az idei tábort zökkenőmentessé.
A táborlakók az eredményhirdetés után megélték azt a két percet, amikor mind azt skandálták:
PTE? CSALÁD!
Szervezői szemmel mindent elmond arról ez a pillanat, hogy miként képes a gólyatábor
szellemisége és közösségépítő ereje a PTE imázsformáló kampánya mellé állni és segíteni azt.
Pécs, 2015. szeptember 21.
Tóth Barbara
PTE BTK HÖK, Elnök
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