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 Reggel bepakoltuk a csomagokat a buszba, elfoglaltuk helyünket és kezdetét 

vette az út Gosauba, mely a pihenőkkel együtt csaknem 10 órán keresztül tartott. A 

busz ablakain keresztül szemügyre vehettük a Balaton ragyogó kék vizét, a fákkal 

tűzdelt szlovén mezőket, és az égig nyúló hófödte osztrák hegycsúcsokat. 

Igazán csodás kis falu - különösképp télen - nem messze a sípályáktól, de 

nem sokat időztünk itt, hisz időnk nagy részét a hegyeken töltöttük. Érkezés után 

elfoglaltuk a szobáinkat, hiányt nem szenvedtünk semmiben: reggelit és vacsorát a 

szálláson kaptunk, az ebédünket pedig rendszerint a pályák mellet található, számos 

hütte egyikében fogyasztottuk el – idén is a Wiener Schnitzel és a Germknödel 

örvendett a legnagyobb népszerűségnek. A napi rutinhoz hamar hozzá tudtunk 

szokni: reggeli után irány a pálya. Kisebb csapatokba rendeződtünk, hogy 

vigyázhassunk egymásra és végig járhassuk az összes pályát. Egy percre sem 

akartuk abbahagyni a síelést és a snowboardozást - hisz a lécek mellet, néhány 

deszkát is magunkkal hoztunk. Egy rövid ebédszünet után újra a pályákat szeltük, 

míg le nem álltak a felvonók, ezek után kénytelenek voltunk megkezdeni a nap utolsó 

csúszását. A hegy aljában újra találkozott az egész csapat és a síbusszal 

visszajutottunk a szállásra. Ezután már csak egy forró zuhany és a meleg vacsora 

volt hátra, valamint a különböző esti programok. A szálláson volt lehetőség 

csocsózásra, pingpongozásra, dartsozásra és különböző társasjátékokra, 

kártyajátékokra. Később fáradtan tértünk pihenőre hogy reggel újult erővel 

kezdhessük a napot. Tanáraink rengeteget segítettek nekünk, aki esetleg még nem 

tud síelni, ne keseredjen el, hisz Haeffner tanár úr hamar megtanít bárkit a síelés 

minden fortélyára. A tábor végére a fekete pályák sem jelentettek gondot senkinek. 

Az utolsó napon már mindenki magabiztosan és szélsebesen siklott, hála Istennek 

komoly sérülés nem történt, persze egy-két esés benne volt a pakliban, de ez igazán 

nem ritka ennél a sportnál. 

Az utolsóelőtti napon mindenki összepakolt, s másnap reggeli után elhagytuk 

a szobákat és hazafelé vettük az utat. Mindenki jól érezte magát és nagyon sajnálta, 

hogy nem tartott tovább a tábor, hiszen ez az öt nap egy szempillantás alatt eltűnt.  

Énekes Márton 11. c 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 


