
Neumann Gólyatábor - 2019 

Az Iskolai Diákönkormányzat augusztus 22. és 25. között ismét megrendezte a 

Gólyatábort. Úgy gondolom, nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a Tiszafüreden 

eltöltött 4 nap minden neumannos tanuló életében egy meghatározó élmény. Az idei 

évben 7 osztály mintegy 200 tanulója vett részt a táborban. Sajnos, az AJTP program 

tanulói nem tarthattak velünk, ők ismét Zánkán ismerhették meg egymást. 

A tábor az egri vasútállomáson kezdődött, ahol együtt szállt 

vonatra gólya, tanár, szervező, és kezdte meg útját Tiszafüred felé. 

A napot főként az osztályközösség építésére fordítottuk. Játékos 

formában ismerhették meg 

egymást, és osztályfőnöküket 

az osztályok tagjai. Vacsora 

után az Első esti vetélkedővel nyugtáztuk a napot, ahol a 7 osztály 

közösen mérhette össze tudását a különböző ügyességi, gyorsasági 

feladatokban. 

A következő két napon a sportok kerültek előtérbe, idén is kulacs, 

rögby, frizbi, és röpi volt terítéken, melyet számháború, 

vetélkedők, és kenuzás színesítettek. Második este a tábor egyik, 

talán legnépszerűbb 

eseményére került sor, 

mely nem más, mint a Járőrverseny. Itt az osztályok az 

állomásokat forgószínpadszerűen járhatták végig. A 

hangulatot közös éneklések, indulók garantálták. Nem 

maradhatott ki a híres-hírhedt Tiszalötty sem a repertoárból. 

Szombaton a nap végén rövid időre ismét összeállt a Bérbedobó GMK, ezzel egy kis ízelítőt, és kedvet 

adva a vasárnapi „adaghoz”. Ezt egy közös éneklős-bulizós este követette, melyen próbáltuk 

felhasználni hangtartalékainkat, így utólag úgy véljük, sikerrel jártunk. 

Vasárnap már érezhető volt a tábor végének közeledte. Délelőtt ismét Bérbedobó volt, majd mindenki 

hozzá is kezdett a pakolászáshoz. Ebéd előtt Igazgató Úr látogatott el a táborba, ahol a gólyák – igen 

aktívan – tettek fel neki kérdéseket (természetesen a „miért lila az iskola?” nem maradhatott el). Az 

utolsó ebédet a táborzáró követte, ahol a Gólyaeskü után ténylegesen véget ért a tábor, és mindenki egy 

életre eszébe véste az iskola telefonszámait. 

Sajnos ezután indulnunk kellett. A vonaton felemelő érzés volt látni a gólyák arcán a jóleső fáradtságot, 

és hallgatni beszélgetéseiket, hogy kinek melyik program volt a kedvence. Reméljük, sikerült 

elődeinkhez méltóan felejthetetlen élményt okoznunk a gólyáknak, és bízunk abban, hogy egy 

összeszokott csapatként kezdhetik meg neumannos életüket. 
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