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Már a beiratkozás után izgatottan vártuk a gólyatábort, hisz tudtuk, hogy 6 napot 

tölthetünk a „magyar tengernél”. És végre elérkezett augusztus 16-a, amikor a Neumann 

János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 9T/AJTP osztályának 34 tanulója elindult 

az első közös kalandra, a gólyatáborba. Kényelmes busszal utaztunk, a hosszú utazást egy 

balatonfüredi sétával szakítottuk meg, ahol sétáltunk a Tagore sétányon, és élveztük a 

Balaton látványát. Késő délután foglaltuk el szállásunkat Balatonakalin. Másnap, aug.17-én 

Tihanyba utaztunk, ahol megtekintettük a Tihanyi Bencés Apátságot. 

 Délután prominens vendégek érkeztek hozzánk: Dr. 

Faragó Tamás és Rejtő Ildikó, egykori olimpiai 

bajnokok jöttek a táborba és velük beszélgethettünk. 

Elmesélték, mennyit küzdöttek azért, hogy az olimpiai 

aranyérmet elnyerjék. Kitartásuk és szorgalmuk 

példaként áll előttünk.  

A vacsora előtti időt a zánkai strandon töltöttük nagy 

örömünkre. Aug. 18-án kipróbálhattuk az agyagozást, 

amit mindenki nagyon élvezett. Különböző 

témákat kaptunk pl. tökfej, hamburger 

menü, vízi szörny, melyeket igyekeztünk 

minél élet hűbben megjeleníteni agyagból. 

 Ebéd után megtekintettük Zánkán a 

Haditechnikai Kiállítást, ami nagyon tetszett 

az osztálynak. Számos érdekes hadi 

járművet nézhettünk meg pl. harci 

helikoptert, MÍG-21 repülőgépet, ZIL 

teherautót, tankokat. 

 



Kis pihenés után megmásztuk a Sümegi várat, ahol érdekes várjátékot nézhettünk 

meg az udvaron. Vállalkozó szelleműek voltunk, hisz egyik társunk beállt a kapitány 

katonái közé. Sümegi kirándulásunkat egy fantasztikus és látványos lovagi tornával zártuk, 

ahol betekintést nyerhettünk a lovagi életmódba. Nagyon jól kellett bánni a lovagoknak a 

különböző fegyvernemekkel, ha el akarták nyerni szívük hölgyének kegyét. Aug.19-én a 

délelőttöt Zánkán 

töltöttük, ahol izgalmas 

sportversenyeken 

mértük össze erőnket a 

többi AJTP-s 

diákokkal. Íjászaton, 

kosárlabdán, fiú és lány 

focin és kerékpáros 

ügyességi versenyen is 

részt vettünk. A fiúk 3. 

helyezést értek el a 

futballban.  

Eredményükre nagyon 

büszkék vagyunk!  

A nagy 

sportolás után meglátogattuk Keszthelyen a Festetics Kastélyt , ami nagyon káprázatos. A 

barokk kastély termeiben sétálva betekintést nyerhettünk a 18-19. századi főúri életmódba. 

Sajnos az időjárás nem fogadott a kegyébe minket, így a kastély parkjában nem tudtunk 

sétálni, de - ettől eltekintve - nagyon jól éreztük magunkat. Megcsodáltuk a kastélyhoz 

tartozó Hintómúzeumot is. A következő állomás Balatonederics volt, ahol az Afrikai 

Múzeumot tekintettük meg. Megismerkedhettünk a maszájok kultúrájával, ékszereikkel és 

az afrikai szavanna élővilágával. A múzeumhoz tartozott egy mini szafari park is, ahol 

afrikai állatokat vehettük szemre. A hazautazásunk előtti napot strandolással töltöttük a 

Zánkán. Vidám hangulatban telt a délután és az osztály bátrabb tagjai a Balaton hűs vizében 

is megmártóztak.  Estefelé karaoke partin vettünk részt, ami igazán szuper volt. Fergeteges 

hangulat uralkodott a sportcsarnokban, méltó lezárása volt ez a közös program az AJTP-s 

gólyatábornak.  

Aug. 21-én indultunk haza sok-sok szép emlékkel. Most már ismerősként ültünk 

egymás mellett a buszon, hisz a 6 nap alatt az ismerkedési játékoknak köszönhetően 

sikerült megismerkednünk és bátran mondhatom, hogy sikerült lefektetnünk egy jó 

osztályközösség alapjait. Bízunk benne, hogy a többi közös kirándulás is ilyen élmény dús 

és jó hangulatú lesz.                  Készítette: Váradi Bettina 

 

 


