
Sítábor ─ 2008 

A gyakorlott és kevésbé rutinos lovassys síelők idén is a már megszokott helyen, 
Stuhlecken hódolhattak a téli sportoknak és a Hotel Haus Semmering vendégszeretetét 
élvezhették. 

Az elindulás kezdeti nehézségei ellenére a tábori program a továbbiakban 
zökkenőmentesen zajlott. Bár az időjárás tartogatott számunkra némi meglepetést, de egy 
kisebb hóvihart - ami a kezdő pályára „esőviharként” érkezett le – és az időnkénti erősebb 
széllökéseket leszámítva kellemes, napsütéses időben volt részünk. 

Mint az közismert, a síelés mentálisan és fizikailag egyaránt igénybe veszi az embert. Ezt 
az állítást a külföldön töltött hét alapján kétségkívül alá tudjuk támasztani. Mind a kezdők, 
mind a haladók meglehetősen kimerültek, kellemesen elfáradtak a félnapos síelést követően. 

A szállásra visszaérve farkaséhesen, tolongva várakoztunk az étterem ajtaja előtt. A 
háromfogásos vacsora és a salátabár igazán ínycsiklandozó volt, minden korgó gyomrot 
elcsitított. 

Az étkezés utáni szabadidő eltöltésére a szálloda összes szolgáltatása a rendelkezésünkre 
állt. Előszeretettel használtuk az uszodát, a szaunát, a pingpongasztalokat és az asztali focit. 
Lehetőség volt még a bowlingozásra, és akinek még ezek után is maradt energiája gyúrhatott 
a konditeremben. A kevésbé megerőltető sportok szerelmesei kipróbálhatták szerencséjüket a 
késő délután kezdődő pókerpartikban is. Az esti csendes pihenő tíz órakor zárta a napot, majd 
svédasztal várt minket az újabb reggelen, melyből energiát gyűjtve indultunk meghódítani az 
előttünk magasodó csúcsokat. 

Míg a tapasztaltabbak a magasban szelték a kanyarokat, az újoncok –jómagamat is 
beleértve - Molnárné Bácskai Rita tanárnő és Bagi Péter tanár úr vezetésével próbálgatták 
újdonsült „szárnyaikat”. A kitartó gyakorlásnak meglett az eredménye: pár nap elteltével már 
ügyesen és - ami a legfontosabb – élvezettel síeltek. 

Az iskola tanárai közül még Kaposvári József tanár úr vett részt, valamint Fehér Csaba, a 
Veszprémi Középiskolai Kollégium igazgatója és néhány nevelőtanár. A biztonság érdekében 
velünk tartott két orvos is, de szaktudásukra szerencsére nem volt szükség. Kisebb-nagyobb, 
kék-zöld és a szivárvány színeiben pompázó foltokkal mindenki megúszta a kirándulást. 

Az együtt eltöltött idő során a csapat jól összekovácsolódott. A vidám társaságnak 
köszönhetően az út hazafelé rövidebbnek tűnt, az idő csak úgy repült. Tele élményekkel, 
sztorikkal és persze tapasztalatokkal érkeztünk vissza Veszprémbe. 

Ha teheted, és kedvet kaptál a síeléshez, semmiképpen se hagyd ki a jövő évi táborozást. 
Felejthetetlen élmény volt! 
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