Egy ifjú gólya beszámolója a 2022-es hagyományőrző gólyatáborunkról
A gólyatábor hallatán mindenkinek más emlék jut eszébe, más érzést vált ki, de valami mégis
közös: az élmények. A 2022-ben megrendezésre került hagyományőrző gólyatáborban,
Városlődön lehetőségünk volt betekinteni a svábok mindennapi hagyományaiba.
Az egész városlődi tábor jó hangulatát a traktoros felvezetés alapozta meg, amikor sváb dalokat
játszottak a falu zenészei nekünk, az odaérkező táborozóknak. Rövid idővel ezután
megismerhettük új osztálytársainkat, majd a csapatok megalkotása során az évfolyamtársainkat
is. A csapatok egymás ellen versenyeztek a táborozás alatt, ahol különböző megmérettetések
voltak. Ezek közül az első feladat egy gyufásdoboz elcserélése volt. Miközben végig jártuk a falu
utcáit minél értékesebb tárgyak reményében, meglátogattuk a tájházat, ahol részletes bemutatót
kaptunk a XX. században elő magyarországi németek életéről. A napot a megszerzett tárgyak, a
faluportya és a tájház-totó értékelésével zártuk.
Másnap az iskola tánctanára segítségével elsajátítottuk a sváb tánclépéseket is. Az addig
tanultakat ebéd után tökéletesítettük. Délután sváb Activityben vettünk részt, ahol még több
fontos információval gazdagodtunk a sváb kultúrát illetően. Aznap este a magyarországi németek
himnuszát, egy másik német dalt és az iskola indulóját tanultuk meg. A nap fáradalmainak
kipihenését a szervezők szakították meg, amikor éjjeli feladatokkal találtuk magunkat szemben.
Mindenki nagyon fáradtan, de izgatottan állt neki a számunkra akkor még ismeretlen
feladványoknak.
A harmadik nap délelőttjén lehetőségünk volt a DNG tanáraival beszélgetni és jobban
megismerni őket. A megismerkedés során rádöbbentünk, hogy a DNG családias légkörét főként
a tanároknak köszönhetjük.
Viszont egyre csak közelgett a záróest, amire már napok óta teljes gőzzel készültek a csapatok,
hogy minél viccesebb előadásokat adhassanak elő. Azonban hogy ne csak a kemény munkával
teljen a napunk, sor került egy számháborúra is. Miután vége lett a játéknak, megkezdődtek az
utolsó próbák, majd nem sokkal később már egymásnak mutattuk be őket. Hogy fokozzuk a
hangulatot, a két gólya osztályfőnök is készült nekünk egy produkcióval, ami nagy sikert aratott.
Az utolsó esténket diszkózással tölthettük. A csillogó parketta, diszkófények és a zene, amit a volt
DNG-s diákok alkottak, még jobban emelte a hangulatot.
Az utolsó nap már nem csapat, hanem az osztályok számára voltak kültéri programok, ahol
minden gyerek saját maga, és a csapata továbbjutásáért küzdött.
A tábort búcsúfotózással zártuk.
A DNG hagyományai szerint a gólyák nyitották meg a tanévnyitó ünnepséget a gólyatábor alatt
tanultakkal, sváb dalokkal és tánccal.
Szeretnénk megköszönni az összes szervezőnek és segítőnek a rengeteg munkát, amit értünk
tettek. Mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon eseménydús és élvezetes volt a 2022-es
DNG gólyatábor.
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