
Mátraszentistváni sí hétvége 
Mivel mindenkinek tetszett a tavalyi sítábor Lengyelországban, tanárainkkal elhatároztuk, hogy 

legalább még egyszer elmegyünk síelni.  

Pénteken a tanítási órák után visszaérkeztünk a kollégiumba, és nyugodtan megebédeltünk. 

Ebéd után Bocsi tanár úrral elindultunk a Makk Marci nevű sífelszerelés bérlő helyre. Ott mindenki 

megkapta a méretének megfelelő bakancsot, botot és léceket. Öt óra körül indultunk vissza a 

kollégiumba. Mire visszaértünk, a lányok nagy része is beköltözött a választható szobákba. Egy kisebb 

pihenő után megvacsoráztunk és el is indultunk az esti bowlingozásra.  Tresó Kinga tanárnő már előre 

beosztotta a csapatokat. Cipőváltás után következett a csapatok közötti versengés, ami jó 

hangulatban telt, és egészen este kilenc óráig tartott. Fél tízre értünk vissza a kollégiumba, egy óránk 

volt megzuhanyozni, összepakolni és lefeküdni, mert fél tizenegykor már villanyoltás volt. 

Másnap fél nyolckor volt ébresztő, és háromnegyedtől reggeli. Ezután kicsit fáradtan indultunk 

a busszal Mátraszentistván felé. Egy sástói kitérő után dél körül érkeztünk meg oda. Elfoglaltuk a 

szállást, a fiúk és a lányok külön épületben, megebédeltünk, és kis pihenő után mehettünk síelni. 

Végre szórakozhattunk! Kicsit szokatlan volt mindenkinek a síléc az egyéves kihagyás után. 

 Ezért az osztály nagyobb része a 

legkönnyebb pályákkal kezdett. Hamarosan 

belejött mindenki. Hangulatos hely volt, 

kiváló zenékkel és pályákkal. Egészen este 

hét óráig tartott a síelés. Mindenkinek ez az 

„éjszakai” sízés tetszett legjobban. És nem 

csak azért, mert ekkor már kevesebbet 

kellett várni a felvonókra, mint nappal. A 

vacsora után lezuhanyoztunk, és dőltünk is 

be az ágyba a fáradtságtól. 

Vasárnap a fél nyolcas ébresztés után 

reggeliztünk, kitakarítottuk a szobákat, aztán 

bepakoltunk a buszba. Megint síelhettünk, ezúttal már kis izomlázunk is volt az előző napról. Délben 

kaptunk hidegcsomagot, és utána még háromig lehetett síelni. Ekkorra már a busznál volt az 

osztályfőnökünk is, aki a nem síelő lányokat vitte a környéken gyalogtúrára. Ők is elfáradtak, de nem 

annyira, mint mi. Negyed négykor indultunk vissza a busszal, első állomásunk Egerben újra a Makk 

Marci volt. Itt a kölcsönzött cuccokat visszaadtuk. Ezután már kipakolhattunk a kollégiumnál. 

Vacsorára mindenki kedve szerint rendelhetett magának pizzát. Összességében egy kiváló hétvége 

volt. Tetszett mindenkinek, lehetne ilyenből többet is szervezni! 
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