
Élménybeszámoló a gólyatáborról 
 

Augusztus 23-án kezdetét vette a várva várt gólyatábor Tarjánban.  
    Mikor megérkeztünk, bevonultunk az ebédlőbe, ahol Krausz Tanárnő ismertette 
velünk az elkövetkezendő néhány nap programtervét. Ezután megismerkedtünk az 
osztálytársainkkal és az osztályfőnökünkkel, aki nagy örömünkre nagyon kedves és 
közvetlen volt velünk. 
    Ebéd után összeültek a csapatok és bemutatkoztunk egymásnak, hogy az azt 
követő sorversenyen összhangban legyünk. Ezt egy hangulatos daltanulás követte, 
ami a kezdeti bizonytalanság ellenére péntekre egész jól ment. Másnap reggel 
békáink egészségünk érdekében alaposan megmozgattak minket, és 
megtapasztalhattuk, milyen is az a bizonyos DNG-maraton. Ezzel még nem ért véget 
az aktív mozgás. A délelőtt tánctanulással telt. Utána a csapatok újra összeültek, és 
ötleteltek a csütörtök este tartandó záró-esti produkciójukon. Ezt szintén tánctanulás 
követte, majd számháborúban vettünk részt, amit toronymagasan a pirosak nyertek. 
Bár az utolsó fordulóban a kékek olyan jól elrejtették a zászlójukat, hogy nem is 
tudták hol van. Nem is kell mondani, hogy nap végére valamennyien nagyon 
elfáradtunk. Este sor kerülhetett a Legyen Ön is svábbogárka! vetélkedőre, ahol 
bővíthettük ismereteinket a magyarországi németekről. 
Hajnalban édes álmainkból felriasztva, különböző  feladatokat kellett megoldanunk, 
hol több, hol kevesebb sikerrel! Ennek ellenére a csütörtök reggeli torna sem 
maradhatott el,ahol a békák még a reggeli fürdésről is igyekeztek gondoskodni.  A 
délelőtt folyamán táncoltunk, megismerkedtünk néhány tanárunkkal és a 
Pesterzsébeti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőivel. Délután mindenki 
átvette az új DNG-s pólóját, és elmentünk Tarjánba, ahol az ottani tájházat látogattuk 
meg és egy azzal kapcsolatos feladatlapot töltöttünk ki. Ezt követően különböző 
feladatokat kaptunk, például, hogy formáljuk magunkból egy DNG feliratot és 
fotózzuk le, hogy énekeljük el a megtanult dalokat tanárainknak, de még sváb 
recepteket is gyűjtöttünk.  
Este kezdetét vette a záró-est. Műsorszámként a  színdarabokat adtuk elő, mind a 
hat csapat remek előadással készült. 
Majd az osztályfőnökök adták elő remek színdarabjukat, amit egy ráadás is kísért. 
Mondanom se kell mind a kettő csodálatosan sikerült! 
Ezután következett az eredményhirdetés, ahol az egész hét szerzett pontjait 
összesítették, és a legjobbakat tortával is jutalmazták. 
Mindezek után következett a záró-est utolsó programja, a diszkó. Nagyon jó volt a 
hangulat bent és kint is ahol mindenközben twerk-tanulás folyt. A végére már teljesen 
kimerültünk és éjfélkor elküldtek minket aludni. 
Másnap a szokásos torna után métáztunk, melyben a két csapatot a két osztály 
alkotta. A nagyszerű játék után kimelegedtünk, kellett egy kis lehűtés, ezért a métát 
egy vízibomba csata követte, ahol a fénypont az Bence volt, mikor a levegőben 
elkapta az utolsó vízibombát, amit egy gyors mozdulattal vissza is küldött. A játékok 
után ebédeltünk és mindenki ment készülődni az indulásoz, majd fél négykor elindult 
az első busz haza. 
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