Sítábor – 2014
Nehéz beszámolót írni egy olyan helyről, aminek a szépségét semmi nem tudja visszaadni.
Én mégis megkísérlem a lehetetlent.
Kezdjük az elején:
Az indulás egy igen kései időpontra volt kitűzve: szombatról vasárnapra virradó éjjel 1 órakor
indultunk az iskolánk elől. Az út borzalmasan hosszú volt, de mi (az utasok) legalább aludhattunk
útközben, ellentétben a sofőrünkkel, akinek a szerepét Wiesner László tanár úr vállalta. Egyébként
két kísérőtanár jött hetünkkel a hosszú útra, az imént említett Wiesner László, és Berkesi Angéla
tanárnő. Jó 12 órányi utazás után végre megérkeztünk a bregenzi társiskolába, ahol egy rövid
iskolaszemle után mindnyájan kölcsönkaptuk a hétre a sífelszerelésünket. Ezután máris indult fel
Damülsbe az immáron egy kísérővel bővült társaság (Berger Reinhard, ottani testnevelésmatematika szakos tanár, a testvérkapcsolat felelőse csatlakozott hozzánk.)
Egy jó óra múlva meg is érkeztünk, a hó esett, a panoráma fenomenális volt. Kipakoltunk,
elrendezkedtünk, és már mentünk is le a ház alsó részébe pingpongozni. Egyébként a hét nagy
részében a síelésen kívül az asztalitenisz volt a fő elfoglaltságunk.

…Asztalitenisz parti…
Egy finom vacsora után (külön köszönet az ottani francia szakácsnak, Francois-nak) mindnyájan
lefeküdtünk aludni.

Másnap kezdődött a tanulás. Reggel kivonultunk a gyakorló sípályára, és nekiláttunk az alapok
elsajátításának. A délelőtt kemény volt, a délután pedig talán még fárasztóbb. Délre egyébként
megérkezett a velünk táborozó osztrák osztály, melyben két lány is volt!!!

…Elkezdődött a tanulás…
Kedden már lábon mentünk a sípályához. Ez a nap már élvezetesebben telt, hiszen nem totális
kezdőként síeltünk, hanem már egy napnyi tapasztalattal bírtunk. Lehet, hogy furcsán hangzik, de
tényleg sokat számított az egy nap. Élvezetesebb volt síelni, és egy kicsit kevésbé fáradt el a társaság,
mint első nap, hiszen kevesebb felesleges mozdulatot tettünk. No persze a nap során még néhány
apró probléma felmerült, mint például felvonóról leesett síléc, síbot, de a nap végére hála a
kitartásunknak és kísérő tanáraink segítőkészségének mindenki szépen fejlődött.
Harmadik napra megérkezett Josef Buchauer úr, nyugdíjas testnevelő tanár. A csapat egy része a
napot vele töltötte, immáron nagyobb köröket tettünk meg, és egy kicsit gyorsabban, mint eddig.

Kísérőink…

Nem szeretnék minden napot részletezni, hiszen mindegyiknél ugyanazt tudnám elmondani: napról
napra egyre ügyesedtünk, és ez nagyon jó érzés volt. Az utolsó napra már egészen jól haladt a csapat
a különböző pályákon. Egyébként az egész síelés nagyon jól ki volt találva, hiszen mindig sikerült
mindenkit a neki megfelelő nehézségű csapatba beosztani, így mindenki a maga tempóját, a neki való
pályát járhatta.

Az utolsó este egy magyaros-est volt, ahol röviden bemutattuk az országunkat, városunkat,
iskolánkat, és magyaros ételt, italt (bort!!!) fogyaszthattunk.

…Magyaros vacsora…
Az utolsó nap délelőttjét még mindnyájan síeléssel töltöttük, aztán ebéd után csomagoltunk, és
indultunk haza. Én őszintén szólva elég szomorú voltam, tudom…”Mindenhol jó, de a legjobb
otthon”, ám ettől függetlenül még maradtam volna egy keveset, merthogy nagyon jó dolog ez a
síelés. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Mindenképpen szeretném még hozzátenni, hogy az egész
kirándulás nem lehetett volna ilyen jó a vendéglátó csapat kedvessége és segítőkészsége nélkül.
Újabb 13 óra utazás után végre hazaérkeztünk.

Köszönjük a lehetőséget!

(Czipfl Árpád 11. E)

