Tisztelt Tanárok, Kedves Tanulók és Vendégeink!

Mint minden évben szokás, így idén is tartott a Német Nemzetiségi Gimnázium és
Kollégium „beavató” tábort az újonnan jött gólyák számára. De ez az év teljesen más
volt, mint a többi. Rendhagyó módon kezdődött, mivel Tarjánba érkezésünkkor
kiderült, hogy a tábor üzemeltetőinek hibájából nincsen számunkra hely a táborban.
150 sámán foglalta el a házakat, ennyien kellettek ahhoz, hogy a majd három
órányira lévő városlődi táborban kezdjük meg DNG-s életünket. Ezúton is köszönjük
az igazgatónőnek és mindenkinek, aki segített rajtunk, hogy nem kellett a híd alatt
vagy a kukoricásban aludnunk.
A következő naptól kezdve minden reggel a segítő diákok nagy örömmel tartották
meg nekünk a reggeli tornát és a futást, amely dobra fel és le és nagyon álmosan
nem is volt nagyon egyszerű. Elmondhatom, hogy mindenki nagyon élvezte a DNG-s
minimaratonokat. Aki korábban odaért a megbeszélt helyre, annak rúzzsal és tussal
egy szívet rajzoltak az arcára, aki esetleg késett, kapott egy jó nagy "L" betűt. Mi
csak találgattunk, vajon mit jelenthet: lusta, lassú, lajhár? Már felvetődött a végén a
lúzer is, mint lehetséges megoldás. A csapatfeladatok nagyon tetszettek
mindenkinek, mert nagyon változatosak voltak, s nemcsak az osztálytársainkkal
voltunk egy csapatban, hanem az évfolyamtársainkkal is megismerkedhettünk a
próbatételek során.
A legkeményebb az éjszakai akadályverseny volt, akik aludtak, nagyon örültek az
ébresztőnek. Remek csapatépítő lehetőség lett volna a kunyhóépítés, a célbadobás,
ha nincsen annyira hideg éjjel fél kettőkor. A vélemények alapján legjobban a
gólyáknak a záró esti produkciók - amelyeket természetesen lázasan gyakoroltak tetszettek. Dóra, a felfedezőtől a Harry Potteren át a „Fák jú Tanár úr”-ig minden volt.
A fiúknak nagyon jól állt a szoknya és a retikül, a lányok arcán jól mutatott a
vattapamacs és a művér.
Minden csapat kreatív, jópofa és ötletes csapatpólót készített. Mégis az
osztályfőnökök vitték el a pálmát. A feladatuk szerint használniuk kellett malteros
talicskát, WC papírt, villanyégőt, sörös dobozt, mindezt egy sváb Hupikék törpikék
témájú produkcióban.
A táborban nemcsak reggel sportoltunk, mert volt számháború és méta is. Ráadásul
az idei évfolyam új rekorddal büszkélkedhet: métában az "A" osztály 60 pontot
szerzett, ami új DNG rekordnak számít.
A tábor hiába indult a sámánok miatt kicsit nehezen, a végére mégis nagyon
sajnáltuk, hogy már vége van, és haza kell mennünk. Köszönjük a tanároknak, az
osztályfőnököknek ezt az izgalmas, programokkal teli négy napot, és a
diáksegítőknek is köszönjük, hogy hála nekik, senki nem veszített a kondijából, külön
köszönet azért, hogy segítették a csapatokat a feladatok megoldásában.
A sok tánc-és daltanulás után mi is igazi DNG-s érezzük magunkat.

