
Gólyatábor 

Augusztus 23. Felkeltem. Hát eljött! Izgulok. 

Dudálnak. Jöttek értem! Már együtt izgulunk. Gólyák leszünk! - Ilyen érzelmek kavarogtak 

bennem.  

Hát itt vagyunk, elkezdődik! ☺ 

Megérkeztünk a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi osztályának gólyatáborába, a 

városlődi Iglauer Parkba.  

Az 5 fiúnál egyértelműen, viszont a lányoknál kisebb tanakodást követően eldőlt, hogy ki 

melyik egészen modern, bár mint az esti órákban kiderült nem tökéletes hőmérsékletű 

faházban tölti az éjszakát. ☺ 

Kipakoltunk, majd lesétáltunk a közös helységbe, ahol kezdetét vette az első foglalkozás.  

Játékos formában ismertük meg leendő osztályfőnökünket, és egymásról is sok dolgot 

tudtunk meg. A rövid bemutatkozást egy a városlődi tájházba tett látogatás követte. Itt 

csoportokra osztódva tótót töltöttünk, pillecukor-makarónitészta tájház makettet építettünk 

(kóstoltunk ☺ ), jól szórakoztunk. 

A visszaérkezést, és vacsorát táncház követte, ahol Adri néni és édesanyja próbált minket 

táncolni tanítani. Több-kevesebb sikerrel vettük az akadályt. ☺ 

Kis pihenés után tábortűz köré gyülekeztünk. Itt meghallgathattuk Ákos gitározását, Linka 

ukulelézését, Luca pedig furulyázott nekünk. Ha tudtuk követni a dallamot, énekkel kísértük 

osztálytársainkat. Szerintem ez a hangulatos „Ki mit tud?” volt a tábor fénypontja.  

Takarodó után ki fagyoskodva, ki a jó melegen fűtött faházakban ismerkedett lakótársaival 

talán már kicsit oldottabb hangulatban. ☺ 

Másnap – a számomra eléggé nehézkes - ébredés után megreggeliztünk, és kezdetét vette a 

városlődi túra. Megnéztük a Kálváriát, és a horgásztavat. Mindezt a helyi osztálytársunk, 

Ákos idegenvezetése tette érdekesebbé.  

Visszasétáltunk a szállásra, ahova kisvártatva megérkeztek értünk. 

Szerintem mindenkinek hatalmas élmény volt ez a 2 nap. Várjuk a folytatást, köszönünk 

mindent osztályfőnökünknek és Csaba tanár úrnak! Gólyák lettünk! ☺ 

Simonyai Lujza 9/Ny.B-s gólya 

  



Már nyár eleje óta nagyon vártuk a gólyatábort,hiszen ekkor lesz az egész osztály először együtt.Meg 

is érkezett mindenki 13 órára Városlődre,az Iglauer Parkba augusztus 23-án,szép szerdai napon.Mi 

már nagyjából ismertük egymást,de az osztályfőnököt személyesen nem,csak a leveleiből.Rögtön 

elfoglaltuk a szállást.A lányok az újépítésű apartmanszerű faházakba kerültek,míg a fiúk az alpesi 

faházba.Utána egy kis bemutatkozós játékot játszottunk,hogy jobban megismerjük a másikat.A 

Tanárnő is sok mindent elárult magáról.Én személyszerint nagyon jól éreztem magam.15 óra 

magasságában Ákos vezetésével elindultunk a Tájházba ,ahol csapatokra lettünk osztva,majd közösen 

feladatokat kellett elvégeznünk.Az én csapatomnak először a Tájház lemakettezését kellett 

elkészítenie pillecukorból és cérnametéltből.Mi nagyon sokat szenvedtünk ezzel,de a végén összeállt 

az erős házikó,aminek volt még ajtaja,lépcsője,2 ablaka és kéménye.Utána Rózsi néni körbevezetett 

minket a Tájházban.Nagyon sok érdekességet láttunk.Ezután visszaindultunk a szálláshelyünkre.Majd 

következett a Táncház.Megtanítottak minket néptáncolni.Mindenféle lépést megtanultunk,a végén 

már egy egész dalt végigtáncoltunk.Szerintem mindenki jól érezte magát,sokat nevettünk.Utána 

szusszanttunk egy kicsit,és elmentünk vacsorázni.Tésztát ettünk pörkölttel.Ismét pihentünk egy 

keveset,majd mentünk ki a tábortűzhöz.Fergeteges volt a hangulat.Ákos gitározott,mi pedig 

énekeltünk hozzá.Aztán Linka ukulelézett, még szöveget is kaptunk ,hogy énekeljünk vele együtt. 

Utána egy számolós játekot játszottunk,amiben a végén 30-ig is eljutottunk. :) Ilyenkor már olyan 22 

óra lehetett,úgyhogy fürdés és takarodó volt.A lányokkal még beszélgettünk este egy kicsit.Másnap 

reggel 9-kor volt reggeli,kifli vajjal és felvágottal,illetve lekvárral.Olyan 10 óra körül ismét volt egy kis 

bemutatkozós játék,ahol a hozott képeinket mutathattuk meg a többieknek.11 órakor elindultunk a 

Kálváriához.Gyönyörű volt a kilátás.Ezután elmentünk a Horgásztóhoz,ami szintén nagyon szép 

volt.Majd visszaindultunk az Iglauer Parkba.Gyorsan összepakoltunk,és vártuk a szüleinket.Amíg 

várakoztunk elbeszélgettünk Anita nénivel és Csaba bácsival.Összeségében nagyon jól éreztük 

magunkat,és nagyon köszönjük az osztályfőnökünknek és Márkus Csaba Tanár Úrnak ezt az 

élményekben gazdag 1 napot,amit együtt tölthettünk! 

 

> (A fiúk nagyon szerették volna ha beleírom,hogy ők nagyon fáztak,és hideg volt.)  

 

Nemere Virág 9.nyB 

  



Városlődön táboroztunk… 

Mi, a legújabb német tagozatos osztály kíváncsian és izgatottan vártuk 

gimnazista életünk kezdetét. A nyár folyamán több alkalommal szerveztünk 

találkozókat, hogy megismerhessük egymást. A távolság és a sok egyéni 

program miatt azonban nem volt mindenkinek lehetősége ezeken részt venni. 

Augusztusban osztályfőnökünktől érkezett egy levél, amely 

mindannyiunkat felpezsdített. Az üzenetben a gólyatáborról 

informálódhattunk.  

Gyorsan elérkezett augusztus 23-a a várva várt nap. Városlődön, az 

Iglauer Parkban már vártak minket. Az új és otthonos szállásunk elfoglalása 

után Tanárnőnk mókás és hasznos ismerkedős feladatokba, játékokba vont be 

bennünket. A tájházban Rózsi néni fogadott és mosolyogva körbevezetett 

minket. Mesélt sváb szokásokról, a ház korábbi tulajdonosairól, mindenről a 

krumplinyomótól kezdve a légyfogóig. Akadt néhány vicces pillanat, amikor 

helyi vezetőnk nem értette fiatalos kifejezéseinket, de bevallom, gyakran mi is 

némán ámultunk egyes régies szavak hallatán. Csapatokba rendeződve 

feladatlapokat oldottunk meg az épülettel kapcsolatban. Különösen tetszett 

nekünk, amikor pillecukor, spagettitészta és fogpiszkáló segítségével a ház 

makettjét kellett elkészíteni. Természetesen nem maradt felesleges alapanyag! 

A vacsora elfogyasztása után táncismereteinket gyarapíthattuk. Kellemesen 

elfáradtunk, de a napnak még korántsem volt vége. Este a tábortűz körül 

összekuporodtunk, s tehetséges hangszereseink segítségével énekeltünk. A 

hűvös idő miatt kicsit átfázva, dideregve, de jó kedvvel ballagtunk szobáinkba. 

Az esti traccspartizás után végül nyugovóra tértünk. 

Másnap frissen ébredtünk. Aznapi fő programunk a városlődi séta volt. 

Helybéli osztálytársunk kalauzolt bennünket a Kálvária dombra és a helyi 

horgásztóhoz. A kora délutáni hazautazásig, a tábor utolsó perceit is közösen 

töltöttük. Igazán maradtunk volna még együtt Városlődön! 

Hazaérve órák hosszat meséltem családomnak e két napról, s szerintem 

ezzel nem csak én voltam így. 

Köszönjük Buglák Anita tanárnőnek és Márkus Csaba tanár úrnak a 

gondosan megszervezett tábort és a felejthetetlen élményeket! 

       Gál Zsófia 9/ Ny.B 

  



Egy felejthetetlen gólyatábor 

A tábor augusztus 23-án vette kezdetét. A helyszín a városlődi Iglauer Parkban volt, ahol a 

legmodernebb házikókban aludhattunk. Már nyár eleje óta vártunk erre a napra, hiszen tudva tudtuk, 

hogy ekkor ismerjük meg Osztályfőnökünket és egymást is.  

Ismerkedő játékokkal sok mindent kiderítettünk egymásról, amiknek még a jövőben hasznát vehetjük 

(például megtudtuk: kiben mi a közös, hova szeret utazni és milyen háziállatai vannak). 

Mivel Városlőd egy sváb falu, és mi német nemzetiségi osztály vagyunk, ezért lehetőségünk nyílt a 

Német nemzetiségi tájházban körülnézni. Itt megismerkedtünk Rózsi nénivel, aki megmutatta a 

19.században használt konyhai eszközöket, a különleges módon használt légyfogót, a fürdőszobát, a 

kézzel készített papucsokat, a szemeskályhát, a menyasszony és a vőlegény akkori viseletét, és még 

sok-sok érdekes tárgyat. A tájház udvarán pillecukor, fogpiszkáló és makaróni tészta segítségével 

megépítettük a saját tájházunkat. Nagyon mókás volt! 

Miután visszaértünk a szállásra és megvacsoráztunk, a következő program várt ránk: a Táncház. 

Hihetetlenül jól szórakoztunk, sokat nevettünk és persze rengeteg néptánclépést lestünk el. 

Az esti programot a tábortűzzel méltóképpen zártuk le. Soha nem fogjuk elfelejteni ezt az estét, ahogy 

Ákos gitározott, Linka ukulelézett és mi énekeltünk hozzá. Az egyik legszebb élmény volt a 

gólyatáborban. 

Ne feledkezzünk meg azonban a reggeli túráról sem, amikor megnéztük a városlődi Kálváriát és a 

gyönyörű tavat. 

A táborban nagyon örültünk neki, hogy mindig segített Anita néni és Csaba bácsi! 

Összefoglalva köszönjük szépen ezt a két tartalmas, emlékekben gazdag napot Osztályfőnökünknek, 

Márkus Csaba Tanár Úrnak és mindenkinek, aki ehhez hozzájárult! 

Farkas Luca 9Ny. B 

  



Gólyatábor 

 

Augusztus 23-24. között tartotta az iskola a 9/NY.B osztály részére a gólyatábort Városlődön. Miután 

mindenki megérkezett, elfoglaltuk világos és tágas szobáinkat, ahol kényelmesen elfértünk, viszont 

alig töltöttük időnket itt, mert a legfontosabb cél az volt, hogy közösséget építsünk, megismerjük 

egymást, kísérő tanárainkat.  Ebben játékos feladatok voltak segítségünkre. M&M’s cukrokkal  

kisorsoltuk, kik legyenek egy csapatban a tájházban, ahol a  sok érdekesség megjegyzése érdekében 

feladatlapokat kellett megoldanunk.  Az élmények színesítését szolgálta, amikor pillecukorból és 

száraz tésztából készítettük el a tájház kicsinyített mását. A vacsora utáni kis pihenőt követően 

következett a táncház, ahol végül mindenkinek sikerült előadnia a sváb táncot.  A tábortűznél 

beszélgettünk, majd hangszeres kísérettel énekeltünk.  A legtöbb házikóban éjfél előtt nem aludtunk 

el, mert együtt beszélgetve töltöttük az időt. Tanáraink számítottak erre, így a reggelit 9 órára tették 

át.  Másnap fényképeinket és személyes tárgyainkat mutattuk meg, meséltünk róluk. Ezután 

osztálytársunk, Ákos vezetésével megnéztük a városlődi kálváriát és elsétáltunk a horgásztóig. 

Gyorsan eltelt ez a pár óra, mindenki új ismeretekkel és élményekkel tért haza. Örülünk és köszönjük, 

hogy volt lehetőségünk részt venni a gólyatáborban, megismerni egymást, mielőtt elkezdődik a tanév 

és belépünk az első héten a gimnáziumba. Közös történeteinkkel, kellemes emlékeinkkel biztosan 

könnyebb lesz az indulás. 

Mészner Sarolta Fanni 

9/NY.B 

 


