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Mint minden évben, idén is elutaztak a leendő neumannos diákok Tiszafüredre, hogy 

eltöltsék életük egyik legizgalmasabb hetét. Sikeres felvételivel a hátuk mögött, 

augusztus 22-én már úton is voltak a Gólyatábor felé.  

Összesen 195 gólyalány és gólyasrác érkezett a táborba, hogy megismerkedjenek, és 

az első tanítási napon már barátként üdvözöljék egymást!  Minden osztályt két 

osztálysegítő kísért, egyként mozogtak az osztállyal a vetélkedőkön, a kenuzáskor, a 

sportokban, a tábortűznél stb. Az osztályfőnökeiket is megismerhették, akik ugyancsak 

nem szűkölködtek mosollyal és jókedvvel a hét alatt.  

Vasárnap Dr. Sipos Mihály igazgató úr is meglátogatta a táborozókat, és a fontos 

kérdésekre kaphattak választ - például, hogy Miért is lila az iskola?   

A hétnek még számos érdekesebbnél érdekesebb pillanata volt, amiről Bárdos 

Krisztián, 9D/Ny-es tanuló beszámolóját olvashatjátok:  

 

 

BESZÁMOLÓ A 2014-ES GÓLYATÁBORRÓL 

 

Közel másfél hónapja ért véget a gólyatábor, mely felejthetetlen élményekkel 

gazdagított bennünket, gólyákat. Szeretnék mindent leírni, ami történt, de valljuk be: 

olyan rengeteg sok szuper, és változatos program szavakban elmondásával nehéz lesz 

megbirkóznom. De hát akkor vágjunk is bele!  

2014. augusztus 22-én járunk. Egy csodás napra ébredtünk. Bár még reggel van, de 

már hét ágra süt a nap, nagyon kellemes az IDÖ. Nyolc órakor találkozás a 

pályaudvaron. Mindenki örömteli, álmos pillantásokkal lép be az állomásra, keresi a 

saját osztályát. Hát meg kell mondjam, nem volt könnyű dolgunk.. Még senki sem 

ismerte az összes osztálytársát, több száz ember között megtalálni a saját osztályodat 

nem volt gyerekjáték! (Hál’ Istennek a kedves osztálysegítők által készített 

transzparens segített ebben a feladatban .) Mikor mindenki megérkezett, megkezdtük 

a beszállást az Abonyi vonatba, a nagy bőröndjeinkkel, táskáinkkal. A helyfoglalás is 

érdekes téma volt, de ezt is sikerült megoldani, hála a segítőknek. Majd 

Füzesabonyban átszállás, és robogás egyenesen Tiszafüred felé. 



Ahogy megérkeztünk Füredre, és leszálltunk a vonatról még jobb lett az IDÖ. 

Az első megmérettetés le is volt tudva azzal, hogy több kilométert gyalogoltunk a 

táborhelyig a cuccainkkal. Ez amolyan reggeli torna és erősítés volt egyben, habár nem 

mindenki díjazta. Már ekkor lehetett tapasztalni, hogy jó buli lesz ez. Útközben 

megismerkedtünk az osztálytársakkal, más osztálybeli diákokkal. 

Ahogy megérkeztünk, szobát választottunk, berendezkedtünk, majd következett a 

tábornyitó. Összegyűlt mindenki a nagy sátorban, és bevezetésnek már egy jó 

hangulatot sikerült kialakítani. Felolvasták a tábor szervezőit; mindenkit végül is, aki 

nem gólya volt. Minden nevet hatalmas tapsvihar fogadott.  

Ezek után kezdődtek az első közös programok: egész osztályos, körben ülős vicces 

szójátékok, ismerkedős játékok. Mikor ennek vége lett, mentünk ebédelni. Az ebéd 

úgy nézett ki, hogy mindenki leült az asztalhoz, a szervezők pedig felálltak a padokra 

és jó étvágyat kívántak, mire nekünk vissza kellett kiabálni, hogy „köszönjük szépen, 

viszont kívánjuk!”. Ezt követően jöhetett a jóízű ebéd. 

Ebéd után a K-sok, és mi, D-sek elmentünk kenuzni. Nagyon jó volt, mi persze egyből 

beborultunk a vízbe!  Elcsónakáztunk egészen Füredtől az élő Tiszáig, ott fürödtünk 

egy jót, és jöttünk visszafelé. 

Ez alatt, míg mi, és a K-sok kenuztunk, a többi osztály vetélkedőkön, és izgalmas 

számháborún vett részt. Visszaérve 7 órakor vacsora, majd a várva várt első esti 

vetélkedő. Itt is izgalmas feladatok elé állítottak minket a szervezők, mint például 

tejszínhabnyalás, versenyöltöztetés, szervezőkergetés, és még sok más. Végül ismét 

visszatértünk a táborközpontba, a nagy sátorhoz, és kisorsoltuk a következő napi 

kulacscsapat-összeállításokat. Utána a filmesek által készített összefoglalót néztük 

meg, ami én szerintem nagyon jóra sikerült. A napból már csak 20 perc maradt hátra, 

tisztálkodásra, hiszen 10 órakor takarodót ’fújtak’. 

 

2. nap  

Reggel fél hét, ébresztő, reggeli torna, majd reggeli. Így indult minden napunk. Kivéve 

persze a büntetésre ítélteknek. Nekik egy kicsit húzósabb volt a reggel. A ’lightos’ 

torna helyett különtornára száműzettek, és volt, hogy ez még akkor is tartott, mikor 

már mi a reggelivel is végeztünk. Szóval a tanulság: nem jó rosszalkodni, mert akkor 

veled is rosszalkodni fognak.:) 

Reggeli után a frizbi bajnokság helyosztója következett. Frizbi után elkezdődtek a 

kulacsmeccsek is, melynél a lényeg az volt, hogy egy PET palackot kellett eljuttatni az 

ellenfél térfeléről a sajátodra. Persze annál ez egy picit nehezebb volt a többi szabályt 

is figyelembe véve. Általában ekkorra már kialakultak a csapatkiáltások. Akik épp 

nem játszottak, azok szurkoltak. Senki sem unatkozott. Egy percig sem. 



Miután a kulacsmeccsek véget értek, és meglettek a döntős osztályok, szieszta 

következett. Ez egy körülbelül egy órás pihenőt, táborszünetet jelentett. 

Szabadfoglalkozás, bevásárlás a Spar-ban, pihenés a házban. Rögtön ezután ebéd, 

majd az A és B osztályon volt a sor, hogy bejárja a tiszai egy kis részét, kenuval. 

Ezalatt a többieknek vetélkedőket, számháborúkat tartottak a szervezők. 

Ahogy a kenus csapatok visszaértek, szusszantak egy picit, és már mehettünk is ki 

ismét a pályára, ugyanis az izgatottan várt kulacs döntőt vívták meg a legjobb 

osztályok. Minden csapat kiválóan teljesített. Ezután ismét vacsi, és esti program 

következett. Ezen az estén „járőrverseny” volt, aminek a lényege, hogy a part és a 

tábor területén kellett állomásról-állomásra menni, és érdekes, vicces feladatokat 

csinálni. Már kicsit hűvösebb volt az IDÖ, és a szúnyogok is előjöttek, de ez nem 

tartott vissza senkit sem. 

Amikor ez a verseny is véget ért, ismét mentünk a ’központba’, vízi rögbi összeállítást 

sorsoltunk, megnéztük a filmet, és mentünk aludni. 

 

3. nap 

A mai nap is a megszokott szerint kezdődött, vicces reggeli torna, különtorna (már 

akinek), és reggeli. Sajnos nem volt jó IDÖ . De ez nem számított, hisz ha vízben 

van az ember, nem zavaró, hogy csepereg egy picit, tehát az A csoport osztályai vízi-

rögbi meccset játszottak, addig a B csoport sziesztázott, és ezután fordítva. Majd 

ebédeltünk, utána az E-F osztály kenuzni ment, a többieknek pedig vetélkedő, 

számháború volt, valamint készítettük az esti tábortűzre a totem állatot (Erről majd 

később beszélek).  

Miután mindenki befejezte a programokat, összegyűltünk a sátorban, és Igazgató Úr 

válaszokat adott az osztályok által feltett kérdésekre, amit mindenki nagy 

kíváncsisággal figyelt.  

Igazgató Úr beszéde után vacsoráztunk, és jött a tábor egyik fénypontja, a tábortűz. 

Nekem személy szerint ez tetszett a legjobban, és szerintem ezzel nem csak én vagyok 

így . A napközben elkészített totem állatkákat minden osztály egyesével bemutatta, 

elmondta a hozzájuk kapcsolódó történetet, majd tűzre kellett dobniuk őket. (Volt egy 

kolbász totem állatka is, őt nem égették el, hanem megették :P ) 

Ezután még egy osztály képviselős kis vetélkedő volt a tábortűznél, majd közismert 

dalokat énekeltünk a lángok fényénél, Peti és Zsombi gitáros kíséretében, valamint 

megtanultunk egy-két ’kismalac’ mondókát. . 

Tábortűz után nyomás az ágyba (kivételesen nem pontosan 10 órakor), és ’alvás’ 

következett. 



 

4. nap 

Hétfőn járunk, ma van a tábor utolsó napja. Mindenki megviselten jön ki a házból, de 

Jákshownak és Ádámnak köszönhetően, a reggeli torna megtette a hatását, és egy 

röpke fél óra alatt mindenki felébredt. 

Reggeli után a rögbi döntők következtek. Aki nem rögbizett az sem maradhatott 

szárazon, ugyanis vízi vetélkedőre invitálták a szervezők az osztályokat, mely érdekes 

feladatokat rejtett. 

Mindezek után jött a tábor másik nagy hagyománya, ugyanis ha már hétfő, megkezdte 

a munkát a bérbedobó GMK is. Ő náluk lehetett befizetni táborlakókat különböző fajta 

vízbe dobásra, persze megadott számú csokiért, vagy üdítőért (esetleg rágógumiért). 

Mikor mindenkit sikerült bedobniuk (kisebb nagyobb nehézségekkel), visszavonultunk 

az utolsó ebédre, a szervezők megtartották a táborzárót, leggólyább gólyákat 

választottak, elmondtuk a gólyaesküt (ami igazából eléggé fárasztó volt), majd 

indultunk a vonathoz. 

Hazaérve kicsit koszosan, fáradtan meséltünk az élményeinkről, hisz ez volt életünk 

legjobb tábora.  

Köszönjük a tanárok és a szervezők munkáját, hiszen egy olyan élményben lehetett 

részünk, melyet soha nem felejtünk el. 

U.I.: 

Még mindig fenn áll a kérdés: MELYIK A LEGJOBB OSZTÁLY?!  

 

 

KÉPEK 

További képeket és videókat a Gólyatáborról az http://ido.nejanet.hu/ oldalon találhattok. 

http://ido.nejanet.hu/


 


