
 

Tiszafüredi „trend”csináló gólyatábor, avagy első  élményeink a 

Neumannban   
 

A nyár leginkább várt programja az első évesek ,számára, nem más, mint a gólyatábor, ami idén is 

megrendezésre került Tiszafüreden. Ebben az évben augusztus 23-26-ig volt szerencsénk élvezni az 

ott eltöltött időt, amit a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

Diákönkormányzata szervezett és varázsolta színesebbé, az amúgy átlagosnak ítélt napokat. 

Egy újdonsült gólya számára elég meghatározó tud lenni, ez a 4 nap. Hiszen itt van lehetőségünk 

először megismerkedni egymással és barátságokat kialakítani. Megnyugtatóbb úgy, érkezni az 

évnyitóra, hogy már vannak ismerős arcok és fel lehet eleveníteni az élményeket. Valamint, itt 

találkozhattunk a felsőbb évesekkel, akik az osztálysegítők, a szervezők és a bírók szerepét töltötték be. 

Továbbá találkozhattunk leendő osztályfőnökünkkel Dudás Csaba tanár úrral és nevelőtanárainkkal,  

Dudás Zita tanárnővel és Gyurkó Máté tanár úrral.  

Az idei tábor mégis kicsit különbözött az előző évek táborától, ugyanis a T 

osztálynak most először volt alkalma a többi Neumannos gólyával együtt 

tölteni a tábort Zánka helyett Tiszafüreden. Ezt a hírt természetesen, mi 

hatalmas örömmel fogadtuk és úgy éreztük így a beilleszkedés is könnyebben 

fog menni. A leendő elsőéves gólyák nap, mint nap más és más feladatok elé 

lettek állítva és együttes erővel, csapatépítéssel, szurkolással oldották meg 

azokat. 

 

1.nap 

Beszámolómat azzal kezdeném, hogy a mai technikának köszönhetően a 9/T 

osztály már a kezdetektől kapcsolatban állt egymással. 

Mikor kiderült, hogy Neumannosok leszünk, már akkor elkészült az osztályunk Fb-

csoportja, melynek segítségével végig kapcsolatban tudtunk maradni az új 

osztálytársakkal (illetve mostanra egész komoly csapatmunkát 

tudtunk összehozni így virtuálisan a nyarunk utolsó napjai 

alatt  ). 

Nehezen és lassan, várakozással telt a nyár, nagyrészben 

azért, mert egy nagy eseményre készültünk, a gólyatáborra. 

Az események akkor kezdtek pörögni, amikor szeretett 

osztálysegítőink: Takács Viktória és Stoica Raul Alex elkezdtek visszaszámlálni  

a kis csoportunkban, hogy hány nap van még a GT-ig.   



Ezáltal is egyre jobban felcsigáztak minket és csak égett bennünk a vágy, hogy átélhessük mindazt, amit 

a gólyatábor fog nyújtani nekünk. 

Végre, augusztus 23-án reggel 7 kor elindultunk Egerbe a 

vonatállomásra, ahol rengeteg hozzánk hasonló diák volt és hatalmas T-

s lobogóval várt minket a 2 osztálysegítőnk.  

Elindultunk Tiszafüredre. Érkezéskor bemutatták nekünk a bírókat és 

a szervezőket, akik munkájukkal és szervezett programjaikkal életre szóló 

élmény nyújtottak nekem és diáktársaimnak!  

Ezt követően megkaptuk a szobáink kulcsait és bekötöztünk azokba.  

Valahára igazán elkezdődött a gólyatábor! Jobban 

megismerkedtünk az osztálysegítőinkkel személyesen is, játékos 

feladatok formájában.   

Ebéd után újra folytattuk a foglalkozásokat.  

Első körben az F/Ny osztállyal versenyeztünk. Két igazán 

sportszerű osztály mérte össze 

ügyességét. Igazán szórakoztató, egyben nagyon vicces feladatokban volt 

részünk.  

Egy kis pihenés után újra versengés vette kezdetét, de most az egész 

évfolyam ellen.  

Nagyon finom élményekben volt részünk.  

A fokhagyma és a tejszínhab ízét soha nem fogjuk elfelejteni. 

 

A 2. nap reggeli ébresztő volt, amiről én őszintén szólva 6 perccel késtem, mert addig aludtam.  Utána 

következett a rettegett [akkor még nem rettegett, mert nem tudtuk milyen) reggeli torna. Lehetett 

választani futás úszás - oda Harsányi tanár úr és Dudás Zita tanárnő felügyeletével lehetett menni - és 

torna. Pár renitensen viselkedő,, vagy tiszteletlen embernek pedig külön torna büntetésből. Én 

személyesen minden csokit megadtam volna, hogy ne kelljen menni egyáltalán.  

Mindenezek után volt evős vetélkedő, kulacsozás, röplabda, meg még pár sportos, szuper dolog. Ekkor 

még nem voltunk annyira csapattá kovácsolódva, mint a gólyatábor végén, de azért jól teljesítettünk. 

  



3. nap 

A csodálatos ébresztés és reggeli torna után siettünk vissza a faházainkhoz, 

hogy felkészüljünk az evezésre. A rövid oktatás 

után, felszerelkeztünk és csapatokba szerveződve 

elindultunk kenuzni. A hosszú túra élményekkel teli 

volt és fárasztó, viszont mindenki nagyon jól érezte 

magát. A jó kedvet az is fokozta, hogy 

csobbanhattunk egyet a Tiszában. Volt ott 

minden: locsolkodás, dobálózás és egy kis vízi 

harc is. Miután kijátszottuk magunkat 

visszapattantunk a hajókba és vissza eveztünk a partra, hiszen 

még várt ránk egy – két megpróbáltatás. 

A kenuzás után lepakoltuk a mellényeket és az evezőinket és várt ránk a 

finom ebéd, amit már nagyon vártak a 

pocakok. Ebéd közben azonban 

lejátszódott egy nagyon vicces jelenet, 

egy váratlan pillanatban megjelentek a 

szervezők 

autóval, 

teljesen feketébe öltözve és két lányt 

betettek a csomagtartóba, elvitték őket 

vízbe dobni. Természetesen a 2 lány is jól 

nagyon jól szórakozott közben. Ebéd után kaptunk egy kis 

szünetet, amit mi aktívan ki is használtunk a TOTEM készítésre! 

2 részre osztottuk az osztályt, a fele boltba szaladt el, a másik része írta a történetet. Abba a csapatba 

tartoztam, aki elment néhány kellékért. Visszaértünk, majd mentünk is röpizni a B osztályosokkal, nagyon 

jól éreztük magunkat, akik nem röplabdáztak, hangosan szurkoltak és biztatták az osztályunkat! Nagy 

küzdelmek után jött a béke pacsi. Meg is érkezett az F osztály, akik a következő párbajra vártak a 

csapatukkal. Kiválasztott mindkét osztály 6-6 embert, akik összemérték erejüket a pályán. A szurkolás 

egyre hangosabb lett. Gyorsan teltek a percek, a bíró már le is fújta a 

meccset. Mindenki felsorakozott és lepacsiztunk, megköszöntük a 

játékot. 

Siettünk is a kulacs pályára játszani az A-sokkal! Vittük a kulacsukat 

közben pedig védtük a miénket és fagyasztottuk az ellenfelet. Örök 

kedvenc maradt ez a játék a 

gólyáknak. Mentünk tovább frizbizni az F osztállyal. Szurkolásainkat 

egész Tiszafüreden hallani lehetett! Első félidő gyorsan elment a 

második pedig még gyorsabban! Felsorakoztunk pacsit osztogatni! 



Mentünk megnézni a bérbedobásokat, mindenki élvezettel nézte, akit nem dobtak be! Majd siettünk 

vacsorázni. 

Étkezés után átöltöztünk és mentünk járőr versenyre és jöttek velünk 

a tanáraink is. Első állomásunk első feladata az volt, hogy szájból 

szájba át kellett adni a papírt úgy, hogy ne essen le és ezt minél 

többször meg ismételni. Plusz pontokért lehetett énekelni és az 

indulónkat bemutatni. A második feladat az volt, hogy úgy kellet 

átjuttatni a két csoportnak a tojást, hogy ne essen le a földre egyszer 

kétszer el is talált. Plusz pontokért bármit megtettünk ezért táncoltunk és énekeltünk. Ezt követte az 

egyik számunkra legnehezebbnek itélt feladat. De csapatmunka 

vette kezdetét és sikerült megoldanunk a feladatot. Ezután egy 

újabb állomásra érkeztünk ahol dalokat kellett kitalálnunk és hogy ki 

énekelte. Majd a következő helyszínen film idézetek kellet kitalálnunk 

és azt, hogy ki is mondta. Hatodik feladatkén egy logikai feladványt 

kaptunk2h amire 10 percünk állt rendelkezésre. Utolsó teendőnk, 

amit úgy neveztek, hogy a Tisza Vize feladat, itt ki kellet találnunk egy rejtett palackban lévő 15 darab 

összetevőt, mint például: ketchup, kukorica, kókusz reszelék, borsó, fahéj 

stb. ezek között volt egy titkos összetevő is, ami végül is az ő titkuk maradt. 

A járőr feladatok végeztével a tábortűz körül minden csoport bemutatta a 

napokban készített Totemüket. Ez az idő hangulatosan telt és 

gazdagabbak lettünk egy dallal, ami elhagyhatatlan a Neumannos évek 

alatt. A médiások munkáját a nap végén megtekintettük azután elmentünk 

aludni. 

Eljött a következő, de egyben az utolsó nap is. Ez a néhány nap elég volt ahhoz, hogy remek közösség 

alakuljon ki. Nem csak osztályok között, hanem az egész évfolyam közt is. Temérdek barátot és rengeteg 

élményt szereztünk ez idő alatt, amit a mellettem álló barátaimtól/osztálytársaimtól már hallhattatok. A 

rossz idő sem volt elég ahhoz, hogy megtörje kedvünket és lelkesedésünket. A végére kicsit mindenki 

elfáradt, így aktív program nem került megrendezésre, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem volt mit tennünk. 

A bepakolás, mint kiderült a szülők nélkül nehezebb, persze így is 

sikerült megbirkózni vele. A nap legizgalmasabb része a versenyek 

eredményének kihirdetése volt. Mindenki, aki részt vett és ügyesen 

teljesített jutalmazva lett, aminek nagyon örültünk. A nap és a tábor 

végét a búcsú jelentette. Nem kellett félni vagy szomorúnak lenni, 

hiszen tudtuk, hogy nemsokára újra látjuk egymást, ami 

megkönnyítette az elköszönést. Összegezve úgy gondolom, 

mindenki pozitívan távozott, aki eljött a táborra és iskolakezdés előtt nagyon jól esett nekünk egy aktív 

kikapcsolódás.  

Szeretném megköszönni minden gólya nevében igazgatónknak: Dr. Sipos Mihálynak, a Szervezőknek, 

Tanároknak, Tanárnőknek, Osztálysegítőknek, hogy egy felejthetetlen emléket hoztak össze.  



 

A prezentáció létrejöttéhez többen is hozzájárultak: 

Köszönetet szeretnénk mondani az IDŐ    média- 

részlegének: 

1. Hargitai Ágnesnek 

2. Ignácz Alexandrának 

3. Jenei Dórának 

4. Krajnyák Marcellnak 

5. Tasi Patriknak 

6. Polgár Bálintnak 

 

valamint Dudás Zita tanárnőnek és Sári László tanár úrnak, illetve a Gólyatábort megszervezőknek, és 

mindenkinek, aki a gólyatáborba eljött.  

 

Készítették: 

Tóth Zsanett, Szabó Barbara, Panyi Luca, Török Krisztina,  

Kadlót Levente, Kovács István 

9T/ajtp-s tanulók   

 

 

 

 


