
A zánkai gólyatábor 

 
A júniusi beírón már összejött a csapat, 
Ofőék már gőzerővel szervezték a nyarat. 
Amikor megtudtuk, hogy Zánkán lesz a tábor, 
Akkor tört ki belőlünk az első örömmámor. 

 
Arra nagyon vágytunk, hogy fürödjünk a tóban, 
És hogy részünk lehessen mindenféle jóban. 
Rengeteget készültünk, majd indultunk Egerbe, 
Hogy minden rendben legyen a várva várt reggelre. 
Felszálltunk a gépjárműre, egy szép MAN buszra, 
Mely elrepített bennünket a csodálatos útra. 

 
A szervezők a csoportokat örömmel fogadták, 
Így az addig is jó hangulatot még tovább oldották. 

 
Az első este mindjárt a táncházban jártunk, 
Hol egy fergeteges Balázs Zolit láttunk. 



 
Élveztem a táncot, állandóan roptam, 
A csoport kedvét ezzel a bulihoz meghoztam. 
Ennek köszönhetően már vidámak voltunk, 
És gyorsan felejtettük minden bajunk, gondunk. 
A második napon már hajókirándultunk, 
A reggeli órákban Tihanyba indultunk. 

 
Ezen a szép helyen sok mindent megnéztünk, 
Csodálatos látvány tárult itt elébünk.  
Ezután már volt időnk, hogy a strandra menjünk, 
És hogy végre a várva várt Balatonba legyünk. 

 
Alig akartunk kijönni a hűsítő habokból, 
Ez is csodás emlék az eltöltött napokról. 
A keddi reggeltől nehéz nap várt miránk, 
Mert egy hosszú kirándulás szabott nekünk irányt. 
Tapolcára mentünk, hol várt a Tavasbarlang, 
Amelyben a csónakunk sokszor ment a falnak. 



 
Délután már várt minket a csodás Sümeg vára, 
Ezért gondolunk szívesen erre a szép tájra. 
Ahol részünk lehetett egy lovagi tornában, 
Közben jókat sikongattunk a nagy hangorkánban. 

 
Majd átmentünk Edericsre, hol múzeumban jártunk, 
Ahol sok szép vadtrófeát és állatot láttunk. 
Közülük a legszebb volt az afrikai uhu, 
Amelynek neve volt a dallamos Hululu. 
Kedden este jó néhányan discoba is mentünk, 
Melynek vidám légkörétől még jobb lett a kedvünk. 
Elmentünk még együtt a mozis vetítésre, 
Hol egy vidám vígjáték került terítékre. 
Ennek hatására oldottabbak lettünk, 
És örömmel csináltuk akármit is tettünk. 
Mi ezen a filmen jót szórakozhattunk, 
Gondoltuk, hogy ennél jobbat már nem is óhajthattunk. 
Mi azért még ettől is többet s jobbat vártunk, 
Amely eljött hamarosan, mert karaokét láttunk. 
Ahol fel is lépett Balázs Zoli s Rusznyák, 
Kik magukra öltötték a csókkirályok cuccát. 

 
Itt már nagyon összejöttünk, együtt volt a csapat, 
Ezzel csináltunk magunknak egy csodálatos nyarat. 



A szerdának reggelén a sportnapokra mentünk, 
Bár győzelmet nem arattunk, de a dolgunk tettük. 

 
A sok kitűnő poénból soha nem volt hiány, 
Ezért aztán egyetlenegy napunk sem volt silány. 
Volt amikor elfáradtunk és nyűgösebbek voltunk, 
De még ilyenkor is gyorsan feloldódtunk. 
Segítőink ebben a tanáraink lettek,  
Akik értünk mindvégig nagyon sokat tettek. 
Fáradtságot nem ismertek, mindig volt ötletük, 
Mindent amit értünk tettek ezúton köszönjük. 
Az utolsó napunkat a tűzijáték zárta, 
Ezt azonban közülünk már senki sem várta. 

 
Szembesülnünk kellett azzal, hogy itt a móka vége, 
És ezek után készülhettünk a közelgő tanévre. 
Ez azonban egyáltalán nem szeghette kedvünk,  
Mert örülünk hogy idejöttünk és Neumannosok lettünk. 
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