Zánka, 2012. augusztus 16-21.
Amikor Zánkára érkeztünk, alig ismertük egymást, bár a felvételin és a beiratkozáson persze,
már találkoztunk. A gólyatábor végére mindannyiunkban kialakult egy kép az
osztálytársakról, összebarátkoztunk.
A tábornyitón egy egész domboldalnyi sárga pólós diák ült a levendulák tövében. Nem is
gondoltuk, hogy ilyen sokan leszünk: az ország 23 iskolájából érkező 792 AJTP-s diák és tanár
találkozott most a táborban. A szállásunkon pápaiak, miskolciak és mezőberényiek laktak
még.
Az Arany János Program vezetői köszöntöttek bennünket, vacsora után pedig táncházban
próbáltunk a Nyírettyű együttes zenéjére együtt lépni, érdekes táncokat tanultunk, sokat
nevettünk.
Másnap, pénteken Orsi nénik vezetésével nekivágtunk a nagy túrának, felmásztunk a
Hegyestűre. Hosszú és nehéz volt az út a szőlőtőkék között, de megérte, mert a hegytetőn
csodálatos látvány tárult elénk. Délután a strandon pihentük ki a túra fáradalmait.
A szombati nap a kirándulás napja volt: busszal vittek bennünket Tihanyba. A
panoptikumban magyar királyok, uralkodók és híres kalózok viaszszobrait tekinthettük meg.
A tihanyi bencés apátságban filmen mutatták be Tihany nevezetességeit és az apátság
kialakulását. Ezután a templomot, az altemplomot és a kiállítást néztük meg. A visszautat
hajóval
tettük
meg,
az
egész
Balatont
jól
láthattuk
a
fedélzetről.
A strandon aztán vacsoráig fürödtünk, ami jól is esett, mert a lábunkban még mindig éreztük
a tegnapi „hegyes” túrát.
Vasárnap reggel Orsi néni a szokásos 7 órakor keltett bennünket, - mire kollégisták leszünk,
egész jól fog menni. Mindenki izgatott volt, hiszen ezen a napon rendezték a sportnapot, és
tudtuk, hogy ezen a
napon
találkozunk az osztály angolos felével.
Az íjászversenyen és a kerékpáros ügyességi versenyen kívül lányfociban és kosárlabdában
vettünk részt csapatunkkal a sportnapon.
Délben kíváncsian fogadtuk az angolosokat, csupa kedves, vidám lány látogatott meg
bennünket. Körbevezettük őket a zánkai táborban, a szállásunkon vegyes csapatokban
ismerkedtünk és játszottunk, csapattotót töltöttünk ki. Miután kikísértük őket a
buszmegállóhoz, vacsoráztunk, fociztunk, este pedig karaoke partira mentünk, ahol
fergeteges volt a hangulat. Éjjel sokáig beszélgettünk a szobánkban, volt miről!
Augusztus 20-án végre később kelhettünk. Reggeli után Orsi néni kézműves foglalkozást
tartott, délután pedig lementünk a strandra, ahol a színpadon különböző produkciókat
láthattunk. Este az R-GO koncert után következett a tűzijáték. Nagyon tetszettek a vízen
elhelyezett égő-csillogó figurák. Késő este értünk vissza a táborba.
Hasznos volt ez a gólyatábor, mert jobban megismerkedtünk egymással, találkoztunk más
városokban tanuló AJTP-sekkel, ráadásul sokat kirándultunk, sétáltunk és strandoltunk is.

