
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A Padányi küszöbén 

Iskolánk hagyományos közösségépítő tábora augusztus 26-27-én került megrendezésre a 

városlődi Iglauer Parkban. A délelőtti tábornyitó szentmisét követően a gólyákat a DÖK 

(diákönkormányzat) elnöke, Vida Laura 11.A köszöntötte. Bemutattuk a „Trollok jönnek!” 

jelzést, ami a pásztorok (DÖK tagjai) legtöbbet hangoztatott mondatává vált a tábor alatt. 

Ugyanis az újoncoknak ezen kiáltásra guggoló felugrással és a „Gólya vagyok!” válasszal kellett 

felelni. A verseny a mindenki által hőn áhított kupáért folyt, ami az első helyezett nyereménye 

volt. A rendezvény erdei túrával folytatódott. A rengeteg különböző részein állomásokat 

helyeztek el, melyeket a pásztorok felügyeltek. A 9. évfolyam 4 osztálya (kisgimis, egészségügyi, 

német, angol) csoportokra bontva végezte el a feladatokat. A gólyák másztak, hagymát ettek, 

kerestek; íjászkodtak, gólyalábakon jártak. Olyan ínyencségeket kóstoltak, mint a baracklekváros 

csemegeuborka vagy a fokhagymás nutella. Mindezt pontokért cserébe. A diákság egyik 

legkedveltebb feladata az úgynevezett tojásdobás volt, amikor a magaslesről ledobott tojást 

kellett elkapni vagy éppen elfejelni. A legkedveltebb állomásnak azonban a vakon a kötéllel 

bizonyult. Bekötött szemmel haladtak végig a kiválasztottak egy kötél mentén a bozótos 

területen. Nem lehet elmenni szó nélkül a pedagógusok hihetetlen teljesítménye mellett sem. 

Tanáraink Tarzant megszégyenítően másztak, fáradhatatlanul túráztak, ha a feladat azt kívánta 

megették a legfurcsább ételkombinációk keverékét.  

Miután a gólyák teljesítették a túrát a pásztorokkal visszaindultunk a tábor fő helyszínére, ekkor 

ütköztünk a problémába, avagy az árokba. Melyet a sofőrünk gyakorlatiasságának hála sikerült 

megoldani, ámde a baj csak ezuán következett. Ugyanis az árokból kihajtó furgonunk nem tudta 

bevenni a kanyart és a korábbinál lényegesen mélyebb árokban landolt. Legnagyobb 

szerencsénkre egy teherautó épp felénk járt és kihúzott minket a bajból.  

Mindeközben a gólyák megfőzték a vacsorát, majd nagy örömmel el is fogyasztották. Az este 

lelkesen énekeltek Zsilinszky Cecília tanárnővel és meglepően jól táncoltak Hajdu Péter tanár úr 

irányítása mellett. A nap végén imádkoztak a tábortűz körül Darnai János atyával, majd a 

házaikhoz indulva aludni mentek. A pásztorokkal karöltve ez idő alatt sem tétlenledtünk. A 

takarodó utáni engedetlen gólyák éjszakai edzésen vettek részt. Miután mindenki 

elcsendesedett felébresztettük őket és kezdetét vette a gólyaeskü. Melyet minden kilencedikes 

féllábon teljesített az éjjeli órában. A másnapot reggeli tornával indítottuk, amelyen a gólyák 

kétségkívül helytálltak. Az utóbbi évek legmegerőltetőbb tornáján vettek részt kisebb nagyobb 

lelkesedéssel. A reggelit követően Hordós Csaba tanár úr vezetésével folytatódtak a további 

versenyszámok. Múmiát készítettek társaikból, "kocsikáztak", csukott szemmel etették egymást, 

lábbal rajzolták le osztályfőnöküket. Negro Réka figyelemre méltót alkotott Hillier Réka 

tanárnőről. Eszperente nyelven írtak verset, a D (német) osztály költeménye: "Eme eszement 



eset esett meg velem: egyszer ezer ember keveredett egybe. Reggel megeredtem s szent 

kenyeret ettem. Felkeltem s eszeveszetten megkergettek e terepen. Eleget szenvedtem, mert 

nem kegyelmeztek nekem." Bemutatták indulóikat, csapatkiáltásaikat, illetve az 

osztályzászlókat, amik az elkövetkező 4-5 évben tantermeik falát fogja díszíteni. Az E-sek 

csatakiáltása így szól: "Emberséges és eszes, segítőkész 9.E-sek."  

4 bátor diák kamatoztathatta kommunikációs készségét, hiszen a falu lakóinak konyháiban 

készíttették el időre a táborban kapott tojást. Az ezt követő feladat volt a legérdekesebb. 

Cserekereskedelmet kellett folytatnia a kijelölt diákoknak. A kapott wc papír gurigát 

cserélhették el bármire, ami értékesebb annál. " Az idős néni adott egy könyvet: Ha az 

életednek annyi, hogyan kelj fel címmel majd mentem tovább. Odamentem egy bácsihoz 

kiderült, hogy ő egy fúró, faszeletelő ember...asztalos! Tőle kaptam ezt a fúrót, kipróbáltuk és 

működik is."- mesélte a B (angol) osztály képviselője Németh Levente. A feladatokat követően az 

eredményhirdetés következett. Utolsó helyen végzett az A osztály, harmadikak lettek a B-sek, 

második helyezést értek el az egészségügyisek. A 2020-as gólyatábor győztese pedig Wilde 

Kriszta néni osztálya a 9.Ny/D lett. "Az osztályközösség máris nagyon jó, az osztályfőnök kedves 

és laza. Sokat dolgoztunk a kupáért, megérdemeltük a győzelmet. Talán túléljük az évet, 

mindent bele!"- mondta a győztes osztály egyik tagja Stáhl Karesz. Idén a gólyák Károlyi Bálint 

Bencét szavazták meg a legszimpatikusabb pásztornak. Az ebédet követően indultunk a vonatra, 

mindenki szerencsésen, épségben megérkezett. 

Az idei tábor tele volt meglepetéssel. Hiszen ki gondolta volna, hogy a tanáraink lajhármászást 

hajtanak végre, a furgon az árokba borul vagy a fiúkra, akik minden szabadidejüket a házuk 

söprögetésével töltötték. Köszönettel tartozunk az iskola igazgatóhelyettesének Magyarné Sipos 

Máriának, a DÖK tanárának Kovacsik Georginának, a DÖK elnökének Vida Laurának, Zeitler 

Gusztávnak, a pásztoroknak és az összes kísérő pedagógusnak. Nélkülük ez a tábor nem 

valósulhatott volna meg.  

Gólyák! Ne feledjétek az eskütöket, szavatokon fogunk titeket. Trollok jönnek!!!  

Görgics Vivien 11.A 


