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Gólyanapok, avagy szabadulás a fogságból 

 
2021. október 1-3. között iskolánk diáktanácsa megszervezte az idei 

gólyatábort pótló Gólyanapokat. A háromnapos rendezvény iránt nagy 
volt az érdeklődés, mivel a járványügyi korlátozások miatt a tavalyi 
gólyatábor elmaradt.  

A kilencedikesek először csütörtökön találkoztak csapattársaikkal és 
csopvezeikkel (=csoportvezető, szerkesztői megjegyzés), amikor is a gólyák 
összerázódtak egy kicsit, csapatnevet találtak ki, és a csopvezek ismertették 
a gólyahétvége programpontjait.  



Másnap mind a szervezők, mind a résztvevők izgatottan jöttek 
iskolába, hiszen aznap délután került sor az első megmérettetésre, a DT-
polyra. A népszerű társasjáték, a Monopoly mintájára megtervezett 

tematikus DT-poly során 
a gólyáknak különböző 
próbákat kellett 
kiállniuk, körbejárva az 
iskola termeiben 
felállított állomásokat. 

 Minden stációnál 
jelmezbe bújt szervezők 
várták őket. 

Szerencsejátékok, kvízek 
és általános műveltségi 

kérdések várták őket a könyvtárban, fizikumukat pedig az edzőteremben 
tehették próbára.  Ezek mellett egy kiadós, ínycsiklandó börtöni ebéd is 
várt rájuk, amelyet „Big Mama” és a „konyhás nénik” csupa 
kuriózumokból készítettek el. A fogdarendre az őrök ügyeltek, akik 
alkalomadtán cellába vitték a szabálytalankodókat.  

  Amennyiben sikeresen vettek minden akadályt,és elegendő pénzt 
halmoztak fel, a csapatok megvásárolhatták az eszközöket és 
információkat, melyek segítségével kiszabadulhattak. Estére már mindenki 
jócskán elfáradt, így a 
gólyák és szervezők 
nagy mosollyal az 
arcukon elköszöntek 
egymástól, és 
hazamentek pihenni, 
hiszen tudták, hogy 
szombaton is kiadós nap 
vár rájuk.  

A hétvége második 
napját a testmozgásnak, 
azon belül a métának 
szenteltük, amely a várostól nem messze levő zöldövezetben, a Poligonnál 



kapott helyet. A méta alatt a csapatok egymással mérkőzhettek meg, 
pontok ellenében. Rohanásból és friss levegőből aznap sem volt hiány, a 
délutáni napsugarak mindenki arcát megcirógatták.  

A Gólyahétvége harmadik és egyben utolsó napján DT-s játékokat 
játszottak a gólyák, 
először közösen, majd ki-
ki a saját csapatával és 
csapatvezetőivel. Ezek 
után rövid kiértékelőre 
került sor, ahol 
összegeztük a hétvége 
történéseit. Bátran 
állítom, hogy ezen a 
vasárnapon jobban ízlett 
mindenkinek a vasárnapi 
ebéd, hiszen egy 

élménydús hétvégén voltunk túl, ahol sok új emberrel ismerkedhettünk 
meg, szervezők és gólyák egyaránt.  

Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette a rendezvény létrejöttét. 
(Loy Erzsébet, 11. B, szervező) 

 

A Báthory DiákTanács 

által megrendezett 

Gólyanapok október 1-3. 

között zajlottak, péntek-

től vasárnapig iskolánk-

ban és „terepen”. 



Az első napi tevékenységen tényleg úgy éreztem, mintha az iskola 

egy igazi börtön lett volna, hisz ez volt a tematika, csak hozzáadva 

feladatokkal és a kijutás 

lehetőségével. Nagyon 

vagányak voltak a 

feladatok. Volt köztük 

elég érdekes is, mint 

például: kiszedni a vízzel 

megtöltött tálból az 

uborkaszeleteket. Nagy 

volt a feszültség, mikor 

már lépésnyire voltunk a 

kijutástól, és nem tudtuk 

az egyik csapattársunkat 

kirángatni a sakkozásról.  

Nagyon megmozdító-megmozgató volt a méta a második napon, 

ugyan a hazafutást nem sikerült megvalósítanunk, de így is sok pontot és 

kisebb sérüléseket is szereztünk. Jó volt "A forró szél fúj azokra" játék, 

valamint a kiabálós játék is érdekes volt. De ami nekem nagyon tetszett, az 

a zenetaláló. Amikor az adott témában zenéket kellett találni, volt olyan 

helyzet, hogy már nem tudtunk semmit, csak amikor más csapatok 

elénekelték, akkor jöttünk rá, hogy "jé", ezt mi is ismerjük.  

Összességében nagyon jó volt, és örülök, hogy megszervezték, és 

hogy jelentkeztem rá! (Szabó Orsolya, 9.C) 

 

Számomra a 
Gólyanapok csodálatos 
élmény volt, amit nem 
lehetett kihagyni. A 
hangulat és a társaság 
mindvégig nagyon jó 
volt. Itt meg lehetett 
ismerni sok új embert, és 
barátokat is lehetett 



szerezni. A programok nagyon vagik voltak, nem lehetett unatkozni. A 
szervezők dicséretet érdemelnek, hiszen az ő munkájuk volt. Nagyon 
kedves emberek, akikkel nagyon jól éreztem magam. 

Az első nap nagyon izgalmas volt, hisz börtönbe voltunk zárva, és 
sok érdekes feladat várt ránk. A második nap kint voltunk a természetben, 
és métáztunk, harmadik nap közösségi játékokat játszottunk, most már 
sokkal nyugisabban.  

A társaságot kedvelő embernek mindenképpen ki kell próbálni, hisz 
maradandó élmény. (Manaszesz Andrea, 9.C) 
 

Első nap 
Nekem a börtönös nap személy szerint nagyon tetszett. Folyamatosan 
rohangáltam körbe, hogy teljesίtsem a feladatokat, és hogy a rendőrök ne 
vegyék el a pénzemet. Nagyon élveztem, hogy a szervezők be voltak 

öltözve, de néha-néha 
kiestek a szerepükből.  
Egyébként nagyon jó 
volt az egésznek a 
hangulata, jól kitalálták. 
Talán a legjobban az 
étkezde meg a könyvtár 
tetszett, ezek voltak a 
karakteresebb, 
kidolgozottabb helyek. 
Ami engem még 
megfogott, az a rendőri 
korrupció volt. Akkor 

természetesen nem volt annyira vagány, mikor elvették a nehezen 
összegyűjtött pénzem, de általánosan elég vicces volt. Egy idő után meg 
már úgyis eldugtam a pénzem, tehát zavaró sem volt. 
 
Második nap 
Egészen addig a napig én soha életemben nem métáztam. Az elején féltem, 
hogy nem fog menni, meg hogy bénázni fogok, de rájöttem, hogy azért 
nem a legbonyolultabb sport.  



Végül egész jól ment a játék, amikor pedig nem voltam pályán, 
beszélgettem a többiekkel.  
A hangulat aznap is elég jó volt, rendesen elfáradtam, de ez benne van a 
pakliban. 
 
Harmadik nap 
A harmadik nap már 
egy lazább hangulatú 
nap volt. 
Csapatjátékokat 
játszottunk, amik közül 
volt, amit komolyan 
lehetett venni, és volt 
amit nem. 
A legjobban az a játék 
tetszett, amiben 
témakörökhöz kellett dalszövegeket idézni és csoportosan előadni. Van egy 
olyan megérzésem, hogy aznap csak ezzel lehetett pontot szerezni, mert 
csak ez volt csapatokra osztva, de nem lennék benne biztos. 
 
Összegzés 
Az én tapasztalatom a Gólyanapokkal kapcsolatban abszolút pozitίv. 
Rendesek voltak a szervezők, jó volt a hangulat, és a programok is egész jól 
voltak megszervezve. 
A kedvenc napom a második volt, de ez lehet, hogy párhuzamba hozható 
azzal, hogy métában mi szereztük a legtöbb pontot.  
Végül csak másodikok lettünk, de sebaj, lesz ez még ίgy se, legközelebb, 
amikor újra gólyák leszünk, nyerünk. (Kovács András, 9.B) 

 

Miután jelentkez-
tem a Gólyanapokra, 
izgatottan vártam a 
hétvégét. Csütörtökön, 
órák után csapatokra 
osztottak minket, és 
közölték velünk a 
programot. Mi, gólyák 



narancssárgába öltözve vártuk a péntek délutánt, ahol a Báthory 
DiákTanács tagjai érdekes programmal vártak minket. Az iskolában DT-
polyt szerveztek nekünk, ami nagyon tetszett. Különböző termekben 
különbnél különb feladatokat teljesítettünk, jelképes pénzösszeggel 
gyarapodva, amit a csapat közösen értékesíthetett. 

Szombaton gyönyörű őszi időjárás kíséretében egy város széli 
tisztáson métáztunk, ahol újabb pontokat gyűjthettünk a csapatunk 
számára. Vasárnap az iskola dísztermében közösségi játékokon vehettünk 
részt.  

Az egész hétvége jól telt, ismerkedtünk és barátkoztunk, 
szórakoztunk, kikapcsolódtunk. A legtöbb pontot szerző csapatot 
jutalmazták.  

Így avattak fel licistákká. (Imre Nikolett, 9.C) 
 

 

 

A Gólyanapok egy kellemesen telő délutánon kezdődött. Az első 
gólyanap  az iskolában zajlott. A játékszabályok és a többi információk 
közlése után elkezdődött a Dt-poly, amit csoportokban játszottuk. A 
megoldandó feladat az volt, hogyan lehet kiszabadulni minél több pénzzel 
egy börtönből. Ahhoz, hogy pénzhez jussunk, meg kellett dolgoznunk érte, 
mint például levest készíteni, sportolni, olvasni, sakkozni, és még több más 
szórakoztató feladatot kellett elvégezni. A második napon a Poligonnál 
voltunk. Miután mindenki odaért, a szervezők elmondták nekünk, hogy 
hogyan kell játszani a métát, miután elkezdődhetett a játék. Nagyon 
vagány volt, de egyben fárasztó is. Nagyon jól telt a nap, mindenki 
nevetett, drukkolt, és természetesen beszélgetett. Az utolsó nap programjai 
az iskolában voltak megtartva, ahol olyan zenéket kellett énekelnünk, 
amiben a „szerelem” szó is benne volt, persze a szó mindig megváltozott 
egy idő után. A végén mindenkit megdicsértek és megtapsoltak a 
szervezők. Összeségben jól telt ez a három nap, lehetőségünk volt az új 
diáktársainkat megismerni. (Policsek Ivett, 9.B) 



Számomra az idén megrendezett Gólyanapok igazán kellemes 
meglepetésnek tudható 
be, hiszen felejthetetlen 
élményekkel és sok új 
baráttal gazdagodtam. 
Amikor meghirdették a 
megrendezését, őszintén 
nem is tudtam, hogy 
mire számítsak, hogy 
részt vegyek-e, menjek-e 
el, és hasonló kételyeim 
voltak, azonban most 
jövök rá, mi mindent 
hagytam volna ki, ha 
nem megyek el. Kedvencem a péntek délután megrendezett DT-poly volt, 
amely keretein belül ki kellett szöknünk egy szimbolikus börtönből. Ennek 
során a csapatoknak rejtélyeket, feladatokat kellett megoldaniuk, melyek 
teljesítésére pontok jártak. Számos kaland után sikerült többek közt nekünk 
is megszöknünk a börtönből.  

Másnap, szombaton összegyűltünk a szabadban, ahol egy 
csapatjátékot játszottunk egész délután. A métáról van szó, amiről addig 
sohasem hallottam, azonban hamar belejöttem, és nagyon élveztem. Úgy 
gondolom, hogy eredményesen és szórakoztatóan telt el a szombati nap is. 
Utolsó nap, vasárnap újból az iskolában volt foglalkozás, ahol csapatokra 
bontva versenyeztünk egymással. Ezek a csapatok még csütörtökön lettek 
felosztva, így volt időnk megismerni egymást. Dalszövegeket, énekeket 
kellett összegyűjtsünk bizonyos témákkal kapcsolatban, emellett voltak 
még közös foglalkozások is.  

A vasárnapi program délutánig tartott, amely szórakoztató és 
csapatépítő jellegű volt. Egyszóval a 2021-es gólyahétvége egy 
kihagyhatatlan és felejthetetlen élmény volt számomra, de szerintem 
mindenki számára. (Az is közrejátszott sikerét illetően, hogy a mi 
csapatunk lett az esemény nyertese.) Innen is köszönjük a DiákTanácsnak a 
szervezést, és remélem, majd egyszer én is segíthetek a Gólyanapok 
megrendezésében.(Marcu Dominik, 9.B) 
 



Az iskolai diáktanácsozás során megszervezett rendezvények közül a 
Gólyatábor a kedvenc, 
résztvevők és szervezők 
szerint egyaránt, viszont 
a járványügyi helyzet 
miatt immár 
másodszorra kellett 
elhalasztanunk. Az 
elmúlt tanév 
tapasztalataiból 
fakadóan nem 
engedhettük meg 
magunknak, hogy az 
iskola újoncai, a 

kilencedikesek ne legyenek bevezetve líceumunk diákéletébe, így a 
táborhoz hasonló, de visszafogottabb rendezvénnyel rukkoltunk elő, a 
Gólyanapokkal: három egymást követő napra szerveztünk különböző 
csapatépítő tevékenységeket a kiscsoportokba beosztott gólyáknak. Célunk 
az osztályok, de évfolyamok közötti ismerkedés elindítása és a Diáktanács 
hangulatának átadása volt. 

Véleményem szerint a Báthory DT-vel sikeres Gólyanapokat tudunk 
magunk mögött. A DT-polyval sikerült behozni a Gólyatábor hangulatát az 
iskola falai közé. A szervezőknek és résztvevőknek, szokás szerint 
hatalmas élményt jelentett ez a hosszabb, szituációs játék. Mindemellett a 
méta és a többi, hagyományosan "DT-s" játék segített nekünk, régebbieknek 
visszaszerezni kezdeti motivációnkat, emlékeztetett miért is olyan jó 
diáktanácsozni, mekkora élmény részt venni vagy megszervezni egy 
rendezvényt. 
Persze, egy ilyen kritikus helyzetben nem volt aggodalommentes a 
rendezvény egyik pontja sem: egyrészt a megbetegedés veszélye, valamint 
a további szabályozások szigorú betartása jelentette a rendezvény 
logisztikájában a nehézséget, hiszen mindannyian minél tovább szeretnénk 
kitolni azt a határt, amikor ismét online térbe kell szorítani az oktatást, 
ugyanis ilyenkor a diákélet szinte teljesen megdermed, másrészt pedig a 
szervezők közül sokan nemcsak első rendezvényüket szervezték, hanem 
számukra teljesen idegen jellegű feladatokat kellett hogy betöltsenek, a 
tavalyi év hiányosságait még nem lehetett pótolni. Ennek ellenére a 



lelkesedés és a társaságba visszavágyódás elég motiváló volt ahhoz, hogy a 
nehézségeket közösen leküzdjük, így még a szervezők közötti 
csapatszellemet is növelhettük. 

A Gólyanapoknak köszönhetően a lassan újra induló diákéletbe 
bekapcsolódtak a gólyák is csopvezeikkel, illetve a diáktanács azon tagjai, 
akik átveszik majd a stafétát, ehhez szükséges tapasztalatokat tudtak 
gyűjteni. Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik a rendezvény 
megvalósulásához 
hozzájárultak, 
ötletekkel, 
beleegyezésekkel és 
felügyelettel is, valamint 
az összes szervezőnek és 
résztvevőnek a 
komolyságért, a 
munkáért és azért, hogy 
emlékezetessé tették a 
rendezvényt. 
Gyümölcseiként 
megmaradtak a 
folyosókon csengő köszönések, az emlékek és a lendület, amivel a további 
rendezvények szervezése egyszerűbbé válik. (Csete Annamária, 12.B, a 

Báthory DiákTanács elnöke) 
 
Összeállította, szerkesztette és korrektúrázta Tulogdi Mónika magyartanár, a 
Báthory DT felelős tanára. 
 


