
 

Gondolatok a 2016-os sítáborról 

V.A. : Először álltam sílécen. Soha nem gondoltam volna, hogy ez az 5 nap olyan élményeket fog adni 

ami után  a síelés függője leszek. A társaság jobb nem is lehetett volna, és biztosíthatom, hogy a 

következő évben is jelen leszek, és biztosabban fogok lesiklani a hegyről. 

K.R.: Már egy ideje izgatottan vártam a tábort. Volt bennem félelem az első csúszás előtt, de utána el 

is múlt. Ezen az egy héten fantasztikus élményeket szereztem. Nagyon jó volt a társaság és új 

barátokra is szert tettünk. A hegytetőről lélegzetelállító volt a kilátás, s ezt a látványt fokozta a 

hóesés is. A síelés volt a legjobb. Valami hihetetlen érzés volt lecsúszni a hegyről. 

Remélem jövőre is lesz lehetőségem eljutni ide, és átélni újra ezeket  az élményeket. 

K.N.: Évek óta nem síeltem már, így nagyon vártam, hogy újra síelhessek. Számomra felejthetetlen 

élmény volt a tábor. Nagyon jól éreztem magam, mert nagyon jó volt a hangulat és a társaság is. Ezen 

a héten új barátokat is szereztem, így még jobban éreztem magam. Természetesen a legjobb része a 

tábornak a síelés volt. Csak jó emlékeim vannak róla. 

Remélem jövőre snowboardozást is megpróbálhatom ugyanitt. 

Sz.Sz.: Számomra mind a síelés, mind az ottani hangulat remek volt. Bármibe fogtunk bele, 

kedvességet és együttműködést kaptunk vissza. Az izgalmas síelés és nagyszerű hangulat mellé egy 

pazar társasággal is megismerkedhettünk (vagy alakítottunk ki szorosabb kapcsolatot). A táj 

szépségéről már nem is szeretnék beszélni. 

Úgy gondolom jövőre ismét egy nagyon jó kirándulásnak nézhetünk elébe. 

B.M.: Nagyon jól éreztem magam a tábor egész ideje alatt. Az első három nap kicsit rossz idő volt, de 

ennek ellenére egész jól lehetett síelni. A táborozás lelke a társaság volt. 

Jövőre is biztosan megyek, mert jó kikapcsolódást ad a szép környezet, és persze mindig jó a 

hangulat. 

N. D.: Második alkalommal is nagyon tetszett. Jó közösség volt, ahol mindenki ismert mindenkit. A 

pályán segítettek nekem ha estem, és ezt viszonoztam én is. Egyik éjszaka kb. 8-10 cm hó esett. A 

síelés mellett más téli sportokat is ki lehetett próbálni pl. hókori, bigfoot. Az egyik nap aquaparkba 

mehetett akinek kedve volt. Esténként szaunázni is volt lehetőség. 

Nekem nagyon tetszett, jövőre is elmegyek. 

 



P.R.:  Ezévben  harmadszor voltam  sí táborban.  Elmondhatom, a legjobb sítábor volt. Visszatérőként 

is rengeteg új barátot szereztem. Az első néhány nap rossz időjárása miatt nem élvezhettük teljes 

mértékben a síelés örömeit. A hét második részében azonban remek volt az idő és a pálya is. A 

hangulat és az új barátainkkal eltöltött esték is fantasztikusak voltak. 

Megígértük egymásnak, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. 


