
Sítábori élmények! 

Vasárnap 

Elérkezett a mindenki által nagyon várt vasárnap reggel. Fél hétkor indultunk a gimnázium elöl Szepsibe. 

Megérkezésünkkor már nagyon sokan vártak minket a testvériskolánknál. Jó volt a régi barátokkal megint 

találkozni ilyen hosszú idő után. 

Bepakoltunk a buszba és elindultunk. 3 órás út várt ránk. De gyorsan eltelt mivel rengeteg mondanivalónk 

volt egymásnak a Szepsiből való barátainkkal. 

11 óra körül érkeztünk meg Vyšnà Boca-ba. Kipakoltunk, elfoglaltuk a szállást. És már indultunk is az 

első síelésre. 

Az esti programon megismertük a tábor új arcait. 

 

Hétfő 

A hétfő reggel a megszokott tornával indult. A reggeli után indultunk ez első délelőtti, majd délutáni 

síelésre. 

Csoportokra osztottak minket a sí tudásunknak megfelelően. Minden csapat tanárt kapott, akinek 

vezetésével síelhetett. Az elosztás után már csúszhattunk is. Az egész napos sportolás után fáradtak 

voltunk, de az este programjának mindenki örült. 

Az esti programon felavattuk az új sí táborozókat. Vicces feladatokat kellett csinálniuk. Az este végén 

esküt is kellett tenniük, amivel hivatalosan is sí táborozók lettek. 

 

Kedd 

A keddi nap is a megszokott reggeli tornával indult. Aztán gyors készülődés, és mentünk a napi síelésre. 

Ennek a napnak az estéje volt a legjobb. Ugyanis a csapat kipróbálta a panzió szaunáját. 15 perc a 80 

Celsius fokban, aztán futás és ugrás a jéghideg hóba. A fiúk a hóba ugrás előtt még körbefutották a panzió 

környékét. A lányok azért nem voltak ilyen bátrak, hiszen ők CSAK a hóba ugrást választották. Hatalmas 

élmény volt tanárnak, diáknak egyaránt. Nagyon jól szórakoztunk, a tábor egyik legjobb estéje volt a 

"szauna est". 

 

Szerda 

Egy átlagos tábori napnak indult előző nap megbeszéltük kimaradunk az aquapark adta örömökből és 

inkább a síelésnél maradunk! Azonban a délelőtt folyamán hármunkat meggyőzték mégis csak el kellene 

néznünk és egy jót szórakozunk. Így hát ebéd után útra keltünk. A parkban kipróbáltuk az összes működő 

csúszdát es a meleg vizes medencét. 

 

Csütörtök 

Eljött fantasztikus táborunk utolsó előtti napja! Reggelünk a szokásos tornával reggelivel, majd délelőtti 

síeléssel kezdődött, s folytatódott egyben. Síelés közben, talán itt volt a hangulat csúcspontja, mert tudtuk 

ez a hazamenetel előtti utolsó nap, na meg persze ez a nap hozta táborunk minden évben megrendezendő 

versenyét is, ahol minden diák eredményesen szerepelt. A kezdők közül Orosz Bence 1. helyezést ért el, ő 

kapta a legtöbbet eső különdíjat. Eredményesen szerepelt Molnár Benedek is, és a legszebben síelő címet 

Nagy Dani kapta. Az esténk hosszabb volt ugyanis a takarodó időt ezen a napon kitolták 22-ről 23-ra. 

Fantasztikus este volt remek hangulattal fűszerezve. Jól mulattunk testvériskolánk diákjaival! 

 

Utolsó nap 

Majd jött a péntek, a záró nap. Ezen a napon ki-ki eldönthette síel vagy esetleg marad a panzióban és 

összepakolja dolgait. Én a síelők között voltam, s őszintén szólva jól döntöttem. Elképesztő volt a pálya 

és persze a hangulat is. Sajnos azonban elérkezett az indulás ideje. Amikor is bepakoltunk a buszba és 

indultunk haza. Utunk végén Szepsiben, elköszöntünk barátainktól és megígértük egymásnak tartani 

fogjuk a kapcsolatot és jövőre ugyanott ugyanakkor találkozunk. Így lett vége a 2015-ös elképesztően jó 

sí tábornak! 

 

Viszontlátásra a következő évben. 


