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ZABHEGYEZŐ GYEREKANIMÁTOROK
EGYESÜLETE
Jegyzőkönyv 2021 május 15.-ei közgyűlésről
(ONLINE)
Jelenlévők:
Knipl Viktor, Horváth Róbert, Mészáros Lili, Koncz Márk, Tilai Martin, Borbély Lívia, Lajtai Noémi,
Iván Dániel Ármin, Kiss Zsolt, Kasuba Noémi, Csákvári Zsolt, Iván Petra Kinga, Németh Zoltán,
Lélek Hunor Kadosa, Molnár Ádám, Rovács Péter
Az egyesület tagjainak száma 26 fő, melyből 16 jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

Levezető elnök: Csákvári Zsolt
Jegyzőkönyvvezető: Németh Zoltán
Szavazatszámlálók: Lélek Hunor Kadosa és Iván Dániel Ármin
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lajtai Noémi és Mészáros Lili
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Mészáros Lili
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Levezető elnök személyének megválasztása:
Lajtai Noémi jelölte Csákvári Zsoltot. Csákvári Zsolt elfogadja a jelölést.

Csákvári Zsolt szavazatai
15 igen
0 nem
tartózkodott
0
Elfogadtuk a levezető elnök személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Szavazatszámláló személyek megválasztása:
Csákvári Zsolt jelöli Lélek Hunor Kadosát, Lélek Hunor Kadosa elfogadja a jelölést.
Csákvári Zsolt jelöli Iván Dániel Ármint, Iván Dániel Ármin elfogadja a jelölést.

Lélek Hunor Kadosa szavazatai
15 igen
0 nem
tartózkodott
0

Iván Dániel Ármin szavazatai
15 igen
0 nem
tartózkodott
0
Elfogadtuk a szavazatszámlálók személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Jegyzőkönyvvezető személyének megválasztása:
Lajtai Noémi jelöli Németh Zoltánt. Németh Zoltán elfogadja a jelölést.

Németh Zoltán szavazatai
14 igen
0 nem
tartózkodás
1
Elfogadtuk a jegyzőkönyvvezető személyét.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyeinek megválasztása:
Csákvári Zsolt felterjesztette Mészáros Lilit, Mészáros Lili elfogadta a jelölést.
Csákvári Zsolt felterjesztette Lajtai Noémit, Lajtai Noémi elfogadta a jelölést.

Mészáros Lili szavazatai
15 igen
0 nem
0 tartózkodás

Lajtai Noémi szavazatai
15 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a jegyzőkönyv hitelesítő személyeit.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Napirend elfogadása:
Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:
1. Az egyesület vezetőségének beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
2. 2020. évi Közhasznúsági és számviteli beszámoló elfogadása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Lajtai Noémi
3. A FEB tagjainak beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
4. I. ONLINE Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin
5. XXIX. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
6. Pályázatok, képzések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
7. Programok
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin
8. Egyebek, bejelentések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
14 igen
0 nem

1 tartózkodás
Elfogadtuk a napirendi pontokat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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Napirend
1.
Az egyesület vezetőségének beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
Csákvári Zsolt köszönti az egybegyűlteket. Elmondja, hogy a járványhelyzet miatt nem sok történésről tud
beszámolni és bízik benne, hogy a nyáron már személyes találkozásra is lehetőség lesz. Megköszöni az
aktív online részvételt és megkéri vezetőségbeli társait, hogy mondjanak pár szót.
Iván Dániel Ármin beszámol arról, hogy programokra sem volt lehetőség az online

gyerekfesztiválon kívül és megköszöni az aktivitást.
és a taglétszámról.
Mészáros Lili beszámol az önkéntes közösségi szolgálattal
tevékenységünkről.
Lajtai Noémi röviden beszámol a pénzügyi helyzetről

kapcsolatos

.

13 igen
0 nem
2 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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2.
2020. évi Közhasznúsági és számviteli beszámoló elfogadása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Lajtai Noémi
Lajtai Noémi bemutatja az Egyesület beszámolóját. A beszámolókat a melléklet tartalmazza.

15 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

3.
A FEB tagjainak beszámolói
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Csákvári Zsolt
megtartja
a
FEB
Martin
A FEB az Egyesület működésében nem talált hibát. Az Egyesület törvényesen működik.

Tilai

beszámolóját.

12 igen
0 nem
tartózkodás
3
Elfogadtuk a beszámolókat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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4.
I.
ONLINE
Nemzetközi
Gyerekfesztivál
beszámolója
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin

programigazgatóságának

Csákvári Zsolt megkéri Iván Dániel Ármint a napirendi pont levezetésére.
Iván Dániel Ármin megkéri Iván Petra Kingát a beszámoló ismertetésére. Iván Petra
Kinga elmondja, hogy minden programigazgatósági tag készült külön beszámolóval, és
mivel jelen is vannak, mindenki előadja a sajátját.
Iván Petra Kinga (programokért felelős programigazgató) beszámolója:
“Tisztelt Vezetőség! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Egyesületi Tagok! Drága Zabok,
sziasztok!
A nevem Ivan Petra Kinga, azaz Manó, az I. Online Gyerekfesztivál programokért felelős
programigazgatója vagyok, voltam. Idén töltöm 10. évemet az egyesületnél, eddig voltam
szűz a PRIGséget illetően.
Az idei év teljesen rendhagyó volt. Mind a Fesztivált mind a megbeszélések terén. Mivel
minden programunk időpontját felölelte a pandémia helyzet, ami a ellehetetlenítette a
gyűléseket, így ezeket online kellett megtartanunk. Legutóbbi személyes alkalmunk az
őszi, rendkívüli közgyűlés volt, melyen megválasztásra kerültünk PRIG-társaimmal.
Első körben az előre látható, és a bekövetkezett helyzet miatt kinyilatkozott szándékaim
alapján szeretném értékelni munkásságom, melyet a választáson csak szóban sikerült
nektek prezentálnom. Célom tisztán és egyszerűen az idei évet tekintve egy online
programsorozat volt, mely a kapcsolattartásra fektette a hangsúlyt. Körülbelül december
közepén hagytunk fel a reménnyel, hogy személyesen is megvalósulhat idén az első
megbeszélésünk, így kezdünk el belemerülni a munkába és feszegetni lehetőségeink
határait. A megbeszélések helyszíneként pedig a Discord szervert választottuk, melyet az
előzetesen megalakult ZIT stáb hozott létre, majd alakítottunk egyre inkább az aktuális
igényeinknek megfelelően.
Tehát a Discord Zabhegyező szerverén valósult meg mindhárom megbeszélésünk, ezt
használtuk a hétköznapokban kapcsolattartásra, csapatépítésre, esetleges PRIG és stáb
megbeszélésekre is.
Az első megbeszélésen már a családfők is kaptak külön rangot az előzetesen kiosztott
PRIG és admin jogok mellett. Hoztunk létre a családoknak külön chat és hangszobákat
is.
Nekem személyesen… Mind az online kapcsolattartás, megbeszélések produktívvá
tétele, a különböző szerverek tanulmányozása, de még a technikai eszközök kezelése is
nagy nehézségeket okoztak. Úgy vélem utolértem az elfogadható, minimum elvárt szintet,
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Mészáros Lili

Lajtai Noémi

bár sok időbe telt. Kilátásba helyeztem, hogy idén nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk
a közösségi médiás megjelenésünkre, azonban sajnos ezt végül nem sikerült véghez
vinnem.
PRIG csapat
Megválasztásunk előtt 2 nappal jutott tudomásomra, kikkel is fogok együtt dolgozni,
persze akkor még feltételesen. Mind az öten kezdők vagyunk, sok segítségre fogunk
szorulni mind a külön munkank, mind a csapatunk kovácsolása kapcsán. Azonban ez egykét nézeteltérés ellenére, melyet szerintem sikerült végül közös nevezőre hoznunk, nem
volt gond. A bizonytalanság viszont mindvégig fennállt. Ide kapcsolnék egy, az előző
közgyűlésen elhangzott kérdést, melynek vonzata, hogy igyekeztem nem elnyomni a
brigádot. Felmerült ez mind az elmúlt években mért tapasztalataim, mind az akaratos
személyem miatt, melyet tudatosan igyekeztem kompenzálni, mások véleményét előtérbe
helyezni és elképzeléseiket érvényesíteni. Egyben viszont nem tágítottam. Egy
színvonalas kapcsolattartást létrehozni minden áron, és szívből örültem, hogy ebben
megértő társakra találtam. Azonban nem jöhetett volna létre a vesztivál a stábtagok
nélkül. Lélek Hunor Kadosával és Mészáros Pannával az élen, akikkel az utolsó hetekben
napi 4-5 órát töltöttünk el közösen, és megszámlálhatatlant külön-külön is a
számítógépeink előtt. Még a haszontalan kiégett perceket sem tartom hiábavalónak.
Visszatérve a stábra….
A helyzetet tekintve úgy véltem, ideje kipróbálni valami rendhagyót ebben is. Az ötlet
pedig, a pí lapok elhagyása volt, és a sok kisebb stáb helyett egy nagy alakítása. Mivel
többségünk a sötétben tapogatózott, külön kész tervvel nem rendelkezett, és minden ötlet
légből kapott és kipróbálatlan volt, ez a koncepció látszott a legalkalmasabbnak, de máig
sem biztos, hogy ténylegesen ez volt a legkonstruktívabb felállás. Nagyrészt belefolytam
a stáb munkájába, úgy éreztem ezt legtöbben igénylik is a bizonytalanság miatt. Sajnos
nem gondolom, hogy mindenkinek sikerült kibontakoznia. Nagyobb volt az érzékelt
nyomás, mint amit valójában gyakoroltam rájuk. Ezúttal elnézést, ha így éltétek meg.
Beiktatott személyes hangvétellel….
Az első alkalomkor, melyet magam is későinek érzékeltem (a II. megbeszélésen), mély
víz fogadott benneteket. Azonban ti oly merészséggel, kitartással és becsülettel úsztatok
ki belőle, hogy hátatokon még megannyi Zabot is sikerült megpancsiztatnotok, kik nem
érzékelték, hogy mekkora nyomás nehezedik rátok, és azt sem vették észre, hogy a játék
amit egy délutan összeraktatok vadiúj, egy még össze sem szokott csapat pár órás, de
nehéz munkája. Ismételten GRATULÁLOK!!! Még mindig örülök, hogy azt ott túltoltátok.
Reméltem, ugyanezen lendülettel haladunk majd tovább, de sajnos sokatok kapcsolódott
le, ami a ki nem osztott feladatköröknek hibájából, hibámból alakult.
Amit biztosan másképp kellett volna..
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●
GRAFIKA - Eleinte nem fektettem elég hangsúlyt a grafikai tervekre, így csak az
utolsó pillanatban lett egy elfogadható összhangja a posztoknak. Nem írtam ki pólóterv
pályázatot, pedig nagyban megkönnyítette volna az utolsó pillanatos kéréseimet.
Elképesztően örvendeztem, hogy végül Gácsfalvi Vivi minden esetben elkészítette a
csodás kis állatkáival a figyelemfelkeltő képeket.
●
Családok, családfők értesítése is sokszor maradt el. Későn szóltunk nekik az
aktuális terveinkről a megbeszéléseket illetően. Köszönöm, hogy ők is megértően
igazottak.
●
Bizonytalanságban tartottuk a rendezőket és magunkat is. Nem colt megfelelő a
kifelê való kommunikáció, hol tartunk, mik az elképzeléseink, mit szeretnénk
megvalósítani.
●
Reklám, közösségi média kezelése is kaphatott volna nagyobb odafigyelést. Jóval
hamarabb kellett volna meghirdetni a programokat minden olyan felüfelületennk csak van.
Sajnálom, hogy kevés gyerekhez juttattuk el a hírt, de közel sem biztos, hogy ez volt a fő
oka a részvétel csekélységének. Remélem a gyerekek többsége a szabadban töltötte az
idejét.
Mindent összevetve, köszönettel tartozom minden embernek aki akár csak egy
gombnyomással is segített. Szerettem csinálni és szívesen pályázom újra ezt a pozíciót.”
Horváth Róbert (rendezőkért felelős programigazgató) beszámolója:
“Horváth Róbert vagyok és az idén én töltöttem be a rendezőkért felelős programigazgató
pozícióját. Azért ezt a pozíciót választottam mert úgy vélem legjobban a rendezőkkel
kapcsolatos feladatok érdekelnek. Gondolok itt olyan dolgokra, mint a megbeszélések
szervezése, levezénylése és a rendezőkkel történő kapcsolattartás. Sajnos idén a
rendkívüli vírushelyzet miatt a személyes érintkezések teljesen megszűntek létezni a
zabhegyező keretein belül így nem került sor olyan programra, ahol egy helyen lehettünk
volna. Ez nagyon sokat kivett az én feladatkörömből, de a lényegén nem változtatott.
Amikor már világossá vált számunkra, hogy csak online keretek között gondolkodhatunk
akkor a fesztivál programja teljeskörű újratervezést igényelt. Ez kihatással volt a
megbeszélések programjaira is hiszen kiestek a megszokott forgók, csömörözés,
fesztitánc tanulás és hasonlók. Ebből adódóan az egyik nagy feladat számunkra az volt,
hogy összeállítsunk egy olyan programtervet a megbeszélésekre, ami igyekszik minél
jobban átadni a zabis érzést mindamellett, hogy a programok a fesztivál szervezését
segítik.
Első megbeszélésen még nem tudtuk mire számítsunk. Nagyon sokat készültünk rá és
sok programot szerveztünk viszonylag talán kevés szünettel. Ennek az volt az oka, hogy
nem tudtuk mire számítsunk az emberek hozzáállásának tekintetében egy online
megbeszélésen. Úgy véltük minél több a program annál jobb hiszen egyiken való
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részvétel sem kötelező. Természetesen voltak erősen ajánlott programok, de az
elképzelésünk az volt, hogy mivel mindenki otthon van ezért sokaknak közbejöhet ez az,
vagy csak pár órára mást fog csinálni, például kimegy egyet a szabadba almát szedni.
Nem tűnt valószínűnek, hogy 2 napot végig ülnek az emberek a gép előtt ezért jó sok
programot szerveztünk, és a vasárnapot is feltöltöttük, hogy lehessen válogatni. Ezt
nehéz volt összeegyeztetni azzal, hogy minél inkább zabis rendezvény maradjon. A
visszajelzések alapján az első megbeszélés nagyon jól sikerült. Meglepetésünkre a
legtöbb negatív kritikát a kevés szünet miatt kaptuk. Ezen felül alábecsültük azt, hogy
nekünk, mint prig mennyi dolgunk lesz a megbeszélés alatt. Ez a családbeosztás, az új
discord felület rendezése, a képzések tartása és a plenáris videók megbeszélése és
felvétele miatt volt így. Énnekem a legnagyobb bánatom az az, hogy nem tudtam szinte
semmi érdemi időt tölteni azzal, hogy a rendezőkkel beszélgessek és játszak.
Második megbeszélésen természetesen az első hibáit akartuk javítani. Igyekeztünk
magunkat tehermentesíteni, hogy jobban részt tudjunk venni a programokban, ami a
kevesebb plenáris videót jelentette. Ez így utólag nem volt túl pozitív hozamú a
véleményem szerint. A másik hiba, amit javítani akartunk az az volt, hogy több szünetet
hagyunk a rendezőknek. Ezek ellenére szerintem a második megbeszélés kifejezetten
rosszul sikerült. Nagyon kevesen vettek részt rajta és ez többek között betudható annak,
hogy az első megbeszélésen sajnos úgy néz ki nem tudtuk eléggé elkapatni az új
szervezőket, és nem jött át nekik a zabis feeling.
A harmadik megbeszélés már szinte teljes mértékben a fesztiválra tervezett programok
teszteléséből állt, amit kifejezetten élveztem és úgy vettem észre, hogy a résztvevők is. A
stábvez csapat hatalmas munkát tett abba, hogy egy működő online fesztivált hozzon
létre. Nagyon veszélyes volt ez mert minőségi programokat kellett prezentálnunk a
gyerekeknek. Úgy vélem hatalmas energiát fektettek a szervezésbe nagyon sokan és
borzasztó büszke vagyok minden stábvezre és azokra, akik segítettek nekünk bármilyen
formában.
A fesztivál már teljes mértékben online módon történt a Manó, a stábvezek és a ZIT csapat
felügyeletével és igazgatásával. Olyan dolgot csináltunk idén, amit még eddig soha, és
nyilván volt rengeteg hibánk és van min javítani fejleszteni, de amit a semmiből létrehoztak
a szervezők az véleményem szerint egészen kivételes teljesítményről tanúskodik.
Külön köszönet ezúton mindenkinek, aki segítette a munkánkat!
Úgy gondolom nagyon sok új tapasztalatot szereztünk olyan területekről, amikben nem
fejlődtünk volna egy hagyományos fesztivál szervezése alatt szóval mindenképpen
meghatározó élmény volt.”
Koncz Márk (technikáért felelős programigazgató) beszámolója:
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“Koncz Márk vagyok, és az idei rendhagyó Gyerekfesztivál Technikáért Felelős
Programigazgatója. Idén volt az első évem, hogy betöltöttem ezt a pozíciót, viszont az
egyesületben ez az 5. évem, előtte pedig 5 éven át szenvedélyes fesztiválozó voltam.
Idén teljesen eltértünk a megszokott menettől, hisz mindhárom megbeszélés Online
felületen lett megvalósítva, a vírus miatt. Bár úgy indultam neki a PRIGségnek, hogy
élőben fogjuk az idei fesztivált megtartani, a helyzet nem úgy alakult, hogy ez
megvalósulhasson. Így sok ötletelés után eldöntöttük, hogy mindent interneten keresztül
fogunk lebonyolítani. Bár az ötletelés a mi dolgunk volt, mindezt nem tudtuk volna
megvalósítani az Admin csapat nélkül.
Az 1. Megbeszélés Januar 8.-án vette kezdetét, a Zabhegyező Discord szerverén, ahol
nagyjából minden akadálymentesen zajlott le. Mielőtt minden elkezdődött volna,
megtörténtek a családbeosztások a rangok alapján. Véleményem szerint ez volt a
legsikeresebb megbeszélés a három közül, hisz rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.
Ezen a megbeszélésen továbbképzést tartottam és egy esti játékot szerveztem és
vezettem.
A 2. Megbeszélés Február 26.-ai hétvégén valósult meg. Bár a programok nem voltak
összeszedettek és kevesen is vettek részt rajtuk, egy sikeres megbeszélésnek vélhető
mivel hogy mindenki aki ott volt élvezte.
A 3. Megbeszélés Március 26.-án kezdődött. Ezen a megbeszélésen, a Manó és a
Stábvezetők által összerakott játékokat teszteltük, mielőtt ezeket az I. Online
Gyerekfesztiválon élesben játszottuk volna a gyerkőcökkel. A sikeres hétvége után,
eldöntöttük, hogy a játékok megfelelőek, így Április elsején bele is vágtunk a fesztiválba.
A vírushelyzethez képest, Manó és a Stábvezetők oszlopos tagokként nagyon profi
munkát végeztek a fesztivál ideje alatt.
A PRIGád-ról azt szeretném mondani, hogy habár néha különbözött a véleményünk,
mégis élveztünk együtt dolgozni, és mindig találtunk megoldást a problémákra amiket
igazán kihívásnak tekintettünk. Ezek alapján úgy vélem, hogy jó csapatot alkottunk.
Köszönöm szépen mindenkinek a résztvételét az idei közös kalandunkban, valamint a
segítségeteket, ami ismét megerősített abban a hitemben hogy rátok mindig mindenben
lehet számítani! Remélem még sok közös kalandunk lesz együtt!“
Molnár Ádám (gyerekekért felelős programigazgató) beszámolója:
“Amikor megnyertem a pályázatot, nagyon örültem, hogy betölthetem ezt a pozíciót,
főleg amikor megtudtam, hogy kikkel fogok együtt dolgozni. Nagyon lelkes voltam az
elején és alig vártam, hogy elkezdhetjük a közös munkát. Az első pár hétben, csak
szoktuk egymást és elkezdtünk dolgozni az első megbeszélésen. Felkerestünk
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embereket családfőknek, nekiláttunk egy programterv készítésének, meg eltervezni,
hogy egyáltalán hogyan is tudnánk megoldani ezt az online téren. Eközben mindig
beszéltünk arról, hogy mégis hogy lehetséges így vírus idő alatt bármilyen Zabhegyezős
programot létrehozni hagyományos módon. Kevés idő után rájöttünk, hogy sehogy. Az
elején nagyon el voltunk veszve és nagyon kilátástalannak tűnt a helyzet, de az online
megbeszéléseknek hála sikerült előrukkolnunk mégis valami megoldással. Ezek voltak
az online önjáró játékok és ilyenkor mutatkozik meg igazán, hogy mennyire kreatív az
egyesület, hogy ennyire lekötve is tudtunk szórakoztató játékokat csinálni és pár gyerek
arcára mosolyt varázsolni. Nagyon örültem, hogy még ha képernyőn keresztül is, de
láttam és hallottam őket. Meglepő, hogy sok gyerek még egy Zabis rendezvényen sem
vett részt, de mégis részt vett az "Online Gyerekfesztin". Ami a "PRIG"-séget illeti, már
elég hamar rájöttem, hogy ebben a helyzetben, nagyon nem volt munkám, mint mondjuk
egy hagyományos feszti idő alatt, mivel nem kellett élőben, semmiféle logisztikai vagy
hasonló problémákkal foglalkoznom. Ezért inkább megpróbáltam segíteni PRIG
társaimnak, amikor csak tudtam. Nehéz volt időt áldozni a zabira ez idő alatt, mert az
elmúlt fél év a magánéletemben, arról szólt, hogy elköltöztem otthonról egy idegen
városba, kellett munkát találnom és jelenleg is teljesen önállóan kell eltartsam magam
minimál bérből, emellett még tanulok is egyetemen hangmesternek. Ezért döntöttem
úgy, hogy nem pályázom meg idén is ezt a pozíciót. Ennek ellenére, a sok velejáró
stressz után úgy gondolom, hogy megérte PRIG lenni, mert sokszor ki kellett lépnem a
komfort zónámból és sokat tanultam belőle. Ezt a tudást a jövőben is szeretném
befektetni az egyesületbe, csak más módon. A PRIG társaimmal nagyon meg vagyok
elégedve és külön ki szeretném emelni Manót, szorgalmassága és hihetetlen
kreativitása miatt. Nélküle sokkal nehezebb dolgunk lett volna. Remélem, hogy a
jelenlegi PRIG idén is pályázatot nyer és jövőre remélhetőleg már élesben is
megmutathatják, hogy mit tudnak :)). Ha a beszámolómat hiányosnak tartjátok,
nyugodtan lehet kérdezni.”
Iván Dániel Ármin megdicséri a programigazgatóságot.
Iván Petra Kinga kitér arra, hogy a PRIG stáb annak ellenére is remekül helytállt, hogy 5
helyett csak 4 főből álltak, illetve hogy mindannyiuk magánéletében is nehezítő
körülmények akadályozták őket.
14 igen
0 nem
1 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolókat.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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5.
XXIX. Nemzetközi Gyerekfesztivál programigazgatóságának megválasztása
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Mészáros Lili
Csákvári Zsolt elmondja, hogy 1-1 pályázat érkezett be programokért (Iván Petra Kinga),
illetve rendezőkért (Horváth Róbert) felelős programigazgató posztra.
Horváth Róbert pályázata:
“Tisztelt Vezetőség!
Alulírott Horváth Róbert büszke csornai lakos ezúton megpályázom a Zabhegyező
Gyerekanimátorok Egyesületének 2022 márciusában megrendezésre kerülő 29.
Nemzetközi Zabhegyező Gyerekfesztivál névre hallgató rendezvényének Rendezőkért
felelős programigazgató posztját.
Az elmúlt 5 évben serénykedtem zabhegyező animátorként a gyerekfesztiválokon és a
megbeszéléseken. Tavaly úgy éreztem eljött az idő, hogy programigazgatói pozícióra
pályázzak. Mivel végtelenül optimista voltam, elképzeltem többször is, ahogy
megbeszéléseken plenárist tartok vagy, hogy a gyerekfesztiválon úgy lehetek ott mint egy
prig. Sajnos optimizmusom alaptalannak bizonyult olyan tekintetben hogy a vírus miatt
eléggé rendhagyó módon tudtuk megközelíteni a szervezést. Nagyon új volt nekünk is és
mindenkinek a szituáció így sok kihívás elé lettünk állítva. Rendkívül élveztem a tavalyi
év során programigazgatóként tevékenykedni, és nagyon sokat tanultunk ebből az évből.
Ennek ellenére nem elégítette bennem ki a vágyat, hogy részt vegyek egy hagyományos
gyerekfesztivál megszervezésében. Ahogy egyre inkább kezdett világossá válni, hogy
csak online keretek között tarthatunk fesztivált, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy még
egyszer neki akarok vágni. Programigazgatóként sikerült még jobban bele látnom a
fesztiválszervezés rejtelmeibe, de végső soron egy egész más rendezvényt szerveztünk,
mint a megszokott.
Továbbra is alkalmasnak tartom magam a feladat elvégzésére. Az tavalyi pályázatomban
leírtam, hogy miért és ebből úgy vélem sok dolog beigazolódott. Kisebb nézeteltéréseket
leszámítva nagyon jól tudtunk csapatként együtt dolgozni. Amit a legnagyobb buktatónak
éreztem az a sok ember előtti felszólalás. Bár ezt kipróbálni élesben nem tudtam, sikerült
sokat gyakorolnom a megszólalást a plenáris videók felvételekor. Megfogalmazódott
bennem hogy milyen prig szeretnék lenni.
Nem nagyon szeretném ismételni magamat, hiszen a motivációm és a céljaim nem
változtak, inkább megerősítést kaptam önmagamtól. Továbbra számomra egyik
legfontosabb dolognak tartom, az általam szervezett rendezvényen mindenki érezze jól
magát és valamilyen értéket magáévá tudjon tenni tapasztalataiból. Úgy érzem még
mindig az elsődleges motivációm az, hogy a rendezők és a gyerekek élvezzék a
programokat. Mindemellett kihangsúlyoztam, hogy szeretnék magamon fejleszteni és
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tanulni dolgokat. Most már, hogy van egy kis tapasztalatom biztosan mondhatom, hogy
ez a motivációm nem árnyékolja be az előbbit. A cél, aminek elérésén dolgozunk, sokszor
megköveteli tőlünk, hogy fejlesszük magunkat bizonyos területeken és ezt kifejezetten
élvezem.
Egyelőre nem gondolkozok utánpótlás nevelésen. Az egyik hibám, amit elvétettem a
tavalyi évben, hogy nem sikerült bevonni a sidekick-emet a munkába. Ezt mindenképpen
szeretném orvosolni, és ha lesz olyan, aki szeretne a rendezős programigazgató sidekickje lenni mindent megteszek, hogy bevonjam a szervezésbe. Természetesen gondolkodni
fogok azon, hogy kit kérjek fel abban az esetben, ha nincs jelentkező, de nem fogom
senkire ráerőltetni.
Összefoglalva: Ismét szeretnék programigazgatónak lenni és alkalmasnak találom
magam. Ismét optimista vagyok, hogy jövőre már visszatérhetünk az offline világba, de
ha megint rosszra fordulnak a dolgok és megjelenik 43 féle mutáns vírus, akkor
tapasztalataim sokat fognak segíteni, hogy mit kell máshogy csinálni.
Várom pályázatom pozitív elbírálását és a felmerülő kérdéseket!”
Csákvári Zsolt kérdése Horváth Róbert felé, hogy offline fesztiválra visszatérés esetén
milyen módszerrel tudnánk tagokat toborozni. Horváth Róbert az online megbeszélések
sikerére alapozva nem tart a taghiánytól, de hozzáteszi, hogy a fesztiválokon való
megjelenés és az ismerősök bevonása jól működhet, illetve szívesebben nyitna a
modernebb közösségi média-oldalakon való szereplés felé.
Csákvári Zsolt második kérdése, hogy többszáz fős rendezőgárda esetére van-e terve.
Horváth Róbert szerint az első megbeszélés utáni kihullás közrejátszhat ennek a
csökkentésében, és a fesztivál részvételt is lehetne megbeszéléses megjelenéshez
kötni végső esetben. Horváth Róbert bízik benne, hogy egy esetleges többeket
negatívan érintő döntést is megfelelően tudna kommunikálni a rendezők felé.
Csákvári Zsolt következő kérdése, hogy ha egy fesztiválnak otthont adó iskolában
lennének a fesztivál iránt érdeklődő diákok, akiknek egy rövid időtartamban
bemutatnánk a rendezői oldalt, azt hogyan kezelné. Horváth Róbert elmondja, hogy az
érdeklődést ilyen esetben mindenképpen pozitívan kell fogadni, és lenne kapacitás
ennek a kezelésére.
Kasuba Noémi kérdése, hogy a nagyváradi Zabhegyező által alkalmazott módszert
alkalmazná-e, ha létszámcsökkentésre van igény. Horváth Róbert válasza, hogy ilyen
esetben konzultálna az ottani vezetőkkel a módszer megismerése céljából.
Iván Dániel Ármin kérdése, hogy miként kezelné a két pályázó azt a helyzetet, hogy
hiányos a programigazgatói csapat. Horváth Róbert válasza, hogy ő meghirdetné a
pályázási lehetőséget újra és nem indítaná el ketten a munkát, amíg nincs meg egy
konkrét PRIG-csapat.
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Iván Petra Kinga pályázata:
“Tisztelt Közgyűlés, egybegyűlt Tagok!
Ivan Petra Kinga vagyok, vagy ahogy ti hívtok, Manó és az idei évet követve ismét
megpályázom a programokért felelős posztot. Ezzel kapcsolatos releváns
tapasztalataimat az előző pályázatomban leírtakat, az elmúlt 10 év tapasztalatait
követően egy teljesen újfajta programsorozatot szerveztünk, az I. Online Gyerekfesztivált.
Reményeim szerint ezzel ismét megkapom a bizalmat, hogy folytathassam a munkát.
A jövő évet tekintve bizakodóan állok amellett, hogy addigra távolinak tűnik majd a
pandémia, és lehetőségünk lesz visszatérni a megszokottakhoz. Amennyiben ismét
fennáll valami gát, már tapasztaltabbnak ugornánk neki egy online programnak.
Nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a közösségi médiás posztjainkra. Feleleveníteni
egy médiastábot, felölelve a grafikusokkal. Több figyelmet fektetnék a stábok egymás
közötti kommunikációjára.
Szeretném, ha ezekben a munkákban ismét segítségemre lenne Szabó Orsolya.
További elképzeléseimet és terveimet szóban szeretném prezentálni, amit a később a
jegyzőkönyvben olvashattok.”
Tervei nagyban függnek a járványügyi szabályozások alakulásától, de mindenképpen
szeretne egy nyári találkozást, akár tábor, akár egynapos képzés formájában. Egyetért
Robival abban, hogy minél hamarabb meg kell hirdetni a pályázatot a hiányzó
pozíciókra.
Csákvári Zsolt kérdése, hogy a pí-lapok elhagyása fennmaradna-e offline fesztivál
esetén is. Iván Petra Kinga válasza, hogy ez csak a speciális helyzetre kitalált ötlet volt,
“rendes” Gyerekfesztiválra visszatérne az eddig megszokott módszer.
Iván Dániel Ármin kérdése, hogy az online szezonból mit tartanának meg egy
hagyományos fesztiválszezon esetén. Iván Petra Kinga válasza, hogy kapacitástól
függően kisebb játékok megmaradhatnak, de ha van rá mód, a személyes animálást
preferálná mindenképpen.
Borbély Lívia elhagyta a közgyűlést, a jelenlévő tagok száma innentől 14.
Csákvári Zsolt ismerteti az online szavazóbot által biztosított anonim szavazás
működését.
A közgyűlés 10 perc szünetet tart.
Iván Petra Kinga elhagyta a közgyűlést, a jelenlévő tagok száma innentől 13.
A szavazatszámláló bizottság nevében Iván Dániel Ármin ismerteti az eredményeket:
13 érvényes online szavazat volt.
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Szavazatok:
Horváth Róbert 13 szavazat
Iván Petra Kinga 13 szavazat
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
Csákvári Zsolt gratulál a megválasztott 2 programigazgatónak és elmondja, hogy az üresen maradt
pozícióra hamarosan meghirdetik a pályázati lehetőséget, közgyűlés leghamarabb 3
héten belül, várhatóan 1 hónapon belül kerülhet sor.

13 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a szavazást.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

Megérkezett Rovács Péter és visszatért Iván Petra Kinga, a jelenlévő tagok száma
innentől 15.
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6.
Pályázatok, képzések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
Nagy Anita távollétében Csákvári Zsolt elmondja, hogy

tavalyi évre volt egy pályázatunk, amire
gyerekfesztivál hiányában nem tudtuk elkölteni a pénzt, de mivel a járványhelyzet miatt
meghosszabbították a felhasználási időszakot a veszélyhelyzet időtartamával, a
vezetőség átnézi, hogy milyen célokra használhatjuk fel.
Lajtai Noémi elmondja, hogy van egy beadható pályázat civil szervezeteknek 5
kategóriában, amikből az Egyesületet 2 kategóriában érintett (eszközbeszerzés és
rendezvényszervezés), a közelgő határidő miatt ezt be is tervezzük adni.
Képzések tekintetében Csákvári Zsolt megemlít egy rendezvényszervezős képzést, amit
el kellett halasztani, és később kerülhet megtartásra.
Kasuba Noémi felveti, hogy szükség volna vészhelyzeti menekítéssel kapcsolatos
oktatásra. Csákvári Zsolt egyetért (azzal a kitétellel, hogy ilyet elsősorban egy konkrét
helyszín ismeretében lenne célszerű tartani), és a következő offline Gyerekfesztiválon
esedékes lehet.
Molnár Ádám elhagyta a közgyűlés helyszínét, a jelenlévő tagok száma innentől 14.
14 igen
0 nem
0 tartózkodás
Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.

7.
Programok
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Iván Dániel Ármin
Iván Dániel Ármin elmondja, hogy egyelőre nem látja időszerűnek a tavalyi évben ilyen témában

megkezdett egyeztetések folytatását a vírushelyzet miatt, esetleg a nyár vége, ősz eleje
felé érdemes ezt újrakezdeni az animátoraink elérhetőségétől függően .
Csákvári Zsolt ismerteti, hogy a Strand Fesztivál megtartása esetén az Egyesület ottani
részvételére számítani lehet, de erről később lesz ismertetés.
Rovács Péter felkéri Csákvári Zsoltot, hogy szervezzen egyesületi tábort.
Molnár Ádám visszatért, a jelenlévő tagok száma innentől 15.
14 igen
0 nem
tartózkodás
1
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Elfogadtuk a beszámolót.
A közgyűlés ennél a döntésnél határozatképes volt.
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8.
Egyebek, bejelentések
(szóbeli előterjesztés) előterjesztő: Nagy Anita
Nem történt egyéb bejelentés.

Igen: 13
Tartózkodás: 1
Nem: 1
Elfogadtuk a bejelentéseket.
A közgyűlés ennél a pontnál határozatképes volt.

Csákvári Zsolt megköszöni a közgyűlésen való részvételt, Lélek Hunor Kadosának külön
a szavazás informatikai előkészületeiben való segítséget, gratulál a megválasztott
programigazgatósági tagoknak, és lezárja a közgyűlést.
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