
ZÁNKAI GÓLYATÁBOR 

Az Arany János Tehetséggondozó Program idei gólyatáborát is Zánkán rendezték meg, ahová 

osztályunk is meghívást kapott. Osztályfőnökünkkel és 

két nevelőtanárunkkal vágtunk neki az útnak, melyet 

busszal tettünk meg. Abszolút csendesek, visszafogottak 

voltunk, ahogy egy jó kilencedikes osztályhoz illik. 

Már a tábornyitás is jó hangulatban telt, igyekeztünk 

figyelni, ha mást nem, értelmesen nézni. Első este 

táncházat rendeztek a szervezők. Osztályunk minden 

tagja ropta, köszönhetően tanáraink unszolásának, no meg 

a beígért kimenőknek. 

Másnap Tihanyba látogattunk el hajóval, szerencsére senki nem esett a vízbe, és még 

tengeribetegek sem lettünk az egy órás hajókázás alatt. Az Apátságba vezető kaptatós út 

sokunkat lefárasztott, meg persze az is, hogy jó táborozókhoz illően első este nem aludtunk 

semmit. Ennek az lett az eredménye, hogy néhányan ugyancsak fáradtan és szemhéjukon 

keresztül figyelték az idegenvezető magyarázatát az Apátság történelméről. A délután üdítőbb 

volt, lementünk a strandra fürdeni. Mindenesetre a Balaton vize melegebb volt, mint a 

táborban a zuhanyzóé. Kora este felelevenítettük általános iskolai emlékeinket, és extrém 

frizurájú fonalbabákat készítettünk. Este már hamar elaludtunk a mozifilm alatt, készültünk a 

másnapi kirándulásunkra. 

Nem annyira korai indulás után ellátogattunk Nagyvázsonyba. Megismerkedtünk Kinizsi Pál 

várának múltjával és jelenével, a középkori építészet sajátosságaival. Egy lovagi játéknak is 

részesei lehettünk, ki nézőként, ki szereplőként. Tapolcán a belvárosban sétáltunk, 

megtekintettük a Malom-tavat, csoportképekhez pózoltunk. Tanáraink elhalmoztak 

programokkal, így fáradtságot nem ismerve, némi noszogatás után, a szigligeti várba is 

felkapaszkodtunk. Az íjászkodás kárpótolt mindenért. 

Az esti diszkózás ellenére másnap a sportversenyeken fociban is jól szerepeltünk, Ádám pedig 

kerékpáros ügyességi versenyben dobogós helyezést ért el. De nem csak őt ünnepeltük este. 

Jenny, a mi dalos pacsirtánk fergeteges előadása meggyőzte a zsűrit, így megnyerte a 

karaoke-versenyt. Hajnalig sajnos ennek ellenére sem bulizhattunk, csak titokban, csendben a 

szobákban… 

Augusztus 20-án délelőtt még kirándultunk egyet az Afrika Múzeumba, új barátokat is 

szereztünk. Délután strandoltunk, este tűzijáték és koncertek voltak a parton. 

Remekül éreztük magunkat a táborban, megismertük egymást, összekovácsolódott az 

osztályunk! 

9.T osztály 

 


