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! A gólyák többsége pedig lelkesen
készülni kezdett, hogy a nagy napra
minden a lehet! legtökéletesebb le-
gyen. Mindenhol arról beszélgettek ki
milyen ruhába megy, milyen kiegészí-
t"kkel dobja fel, és hogy mi-
lyen konttyal és sminkkel teszi
tökéletessé az összhatást.
Egy diáksereg hangolódott a
bálra.
Nem csak az els! évesek

készültek, de mögöttük az
instruktorok is felsorakoz-
tak. Szórólapokat osztottak,
e-maileket küldtek, bíztattak
mindenkit, hogy jöjjön el és
szórakozzon. Órákon át ültek
aVas utca aulájában és a
NET-ben és árulták a jegy-
eket, mialatt egy rossz szavuk sem
volt, mindig mosolyogtak. Egyik nap
megkérdeztem az egyik instruktoro-
mat, nem unalmas-e ott ülni és várni.A
válasz: „viccelsz,ez a legjobb szóra-
kozás!” Majd segítségükkel kezdetét
vették a bet"tánc próbák, vagyis az
egész iskola lázasan készül!dött a
bálra.
Én kering"ztem, ami nem volt be-

t#tánc, mégis fantasztikus élménynek
ígérkezett. Emlékszem az els" próbán
még azt sem tudtam hol van a NET,
iszonyatosan szorongtam, mégis kel-
lemes izgatottság vett rajtam er!t. A
kering!zés amúgy is sok lány álma.
Hiszen ki ne álmodozna arról, hogy
egy jókép" fiúval az oldalán, hófehér
ruhában táncolhasson? Heteken át
gyakoroltunk, mialatt a közös tánc új
barátságokat hozott létre, egy új kö-
zösség alakult és egyre jobban megis-
mertük egymást. Szinte hiányoznak a
végig próbált esték, amikor mi gólyák
csak csetlettünk-botlottunk, és nem
lankadt a lelkesedésünk, amikor soka-
dik próbálkozásra sem sikerült egy-
egy lépés. Visszagondolva bizony elég
sokszor „táncoltunk” az oktatónk ide-
gein, de mindent egybevetve megérte
a hetek fáradozásai. Nem csak a tánc

miatt, hanem azok miatt az emberek
miatt is, akiket a barátomnak tudhatok,
és akikkel nem is találkoztam volna, ha
nem kezdek el táncolni.
A bál napján már délben a NET-ben

kellett lennünk, hogy még párszor vé-
gig próbáljunk mindent, és a hiányos-
ságok a helyükre kerüljenek. Amikor
beléptem a NET aulájába a szavam
is elállt. Instruktorok szaladtak,
szerveztek, rendeztek, díszítettek és
mindent megtettek, hogy nekünk,
gólyáknak-megint- felejthetetlen él-
ményt nyújtsanak. Id!t és energiát
nem sajnálva dolgoztak egész este.Az
els" gondolatom akkor és ott: „hát
igen !k már megint kitettek magu-
kért.”
A dísztermi el"adás csak nekünk,

gólyáknak és a tanároknak szólt így
ide csak mi ülhettünk be illetve az ér-
tünk dolgozó néhány instruktor. Öt óra-
kor engedtek be minket és ezzel kez-
detét vette a bál. A nyitótánc palotás
volt, majd Szél Ágoston rektor helyet-
tes úr elmondta köszönt" beszédét.
Egész este bet#táncok és egyéni pro-
dukciók váltották egymást. Tapsvihar
tört ki, ha egy-egy bet# befejezte a tán-
cát, hihetetlen csend telepedett a te-
remre, amikor valaki zongorázott. Nem
is lett volna igazi a bál, ha az instruk-
torok nem kedveskednek gólyáiknak
egy külön tánccal. Méghozzá egy na-
gyon jó tánccal.

Meglepetésképpen a IÖCS készített
nekünk egy kisfilmet, ami a tatai gó-
lyatábor eseményeit idézte fel. Hi-
hetetlenül jó volt visszaemlékezni a tá-
borra.A teremben mindenki tapsolt, si-

koltozott és együtt örült egy-két
ismer"s képnek. A kisfilmben
azt is láthattuk, hogy az inst-
ruktorok mennyit fáradoztak,
mire mindent el!készítettek a
táborra. Ilyenkor elgondolko-
dom, vajon meg tudjuk-e vala-
ha is hálálni ezt a sok gondos-
kodást. A film végig nézésekor,
még ha csak pár percre is de
újra átélhettük a táborban
töltött hat napot.
Végül sorra került a kering",
amit már nagyon vártam, és

ami a kezdeti nehézségek ellenére na-
gyon jól sikerült. Aznap este mindenki
büszke volt: az instruktorok és tanárok
a gólyákra, a gólyák pedig rájuk.
Kezdetét vette az igazi nagy „party”,
ahová már fels"bb éves és küls"s is
bejöhetett.
Ami nekem a legjobban tetszett az

egész este folyamán az, hogy itt min-
denki egyenl! volt. Nem voltak
gyógytornászok vagy fogorvosok, sem
orvosok vagy szülészn!k, itt mindenki
Semmelweises volt.Igazán büszke va-
gyok, hogy ide járhatok. Mert nem
csak remek tanáraink vannak, nem
csak kitartó fels"bb éveseink, hanem
mint kiderült összetartó els!sök is. Ezt
pedig instruktorainknak köszönhetjük!
Az a nap nem a versengésr!l szólt.
Senki nem akarta a másikat túlszár-
nyalni szépségben, tudásban vagy te-
hetségben. Az egész értünk gólyákért
volt, akik együtt bulizhattak azokkal az
emberekkel, akik évekig a második
családjukat jelentik majd. Aznap este
mindenki szép volt, mert az az este
tökéletes volt.

Ossik Anett

VILÁGJÁRÓ

Egy felejthetetlen gólyabál
Egy ETK-s Gólya szemével

Idén október 22-én került sor a már-már hagyománynak tekinthet! Gólyabálra. A bálra, amit tábor óta hallgattunk
a fels!bb évesekt!l. Mindenki arról próbált meggy!zni minket, hogy ki ne hagyjuk, id!ben vegyük meg a jegyet,
egyszóval ebben az id!szakban minden egy dologról szólt: a Bálról.
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