Igazi síparadicsomban „jártunk”!
Már nagyon vártuk, és végre eljött március 15-e!
Sífelszerelés OK, meleg cuccok Ok, biztosítás OK, jókedv és izgalom csordultig.
Hát, így indult neki 16 fős csapatunk az ausztriai havas hegyek meghódításának,
amiben képviseltették magukat Baranya-, Zala- és Veszprém megye postásai.
Első nap – a hosszú utazás ellenére – épphogy megérkeztünk Kaprun kedves kis
városába, már csatoltuk is fel a síléceket, hogy bemelegítsünk a következő napokra,
és kipróbáljuk, egy év alatt felejtettünk-e valamit a csúszkálás „művészetéből”.
A lábak még kicsit akadoztak, a testtartás még nem volt teljesen tökéletes..., de
végre SÍELTÜNK!
A hegycsúcsról szép kilátás tárult elénk a városkára, aminek szinte a központjába
lehetett becsúszni a pályáról.
Még szükség lett volna egy kis gyakorlásra, de a csapat elfáradt, ezért célba vettük
szállásunkat.
Szerintem ezen az estén senkit nem kellett altatni, persze azért az elmaradhatatlan
„ismerkedési est” megtartásra került. 
Második nap Kitzsteinhorn gleccserei következtek.
Hó, napsütés, szuper pályák és 2926 m magaslati levegő. Ennél már csak a hegy
3200 m-es csúcsán elhelyezkedő, csodaszép kilátó volt magasabban, lélegzetelállító,
gyönyörű panorámával. Persze hogy felmásztunk..., na jó, felmentünk a
fogaskerekűvel, aminek a meredek pályája kicsit ijesztő volt ekkora magasságban.
De megérte!
Aztán örömcsúszka egész nap, kicsi pihenőkkel és szemlegeltetéssel, mert a hegyek
látványával nem bírtunk betelni.
Ezen az estén csapatösszetartást rendeztünk, felkészülve már a búcsúestre .
Harmadik nap (máris.? ...csak úgy repül az idő!) Zell am See híres síparadicsomai
közül Schmittenhohe-t választottuk. Ha lehet fokozni még a síelés élményét, itt ez
megtörtént velünk.
Mindenki fülig érő vigyorral csúszkált a szuper hosszú és minőségű pályákon,
időnként látványos, balett fordulásokat is előadva, vagy „ágyúgolyó futamot” játszva.
Egyszóval nagyon nagy élmény volt számunkra.
A nap végén sétáltunk egyet Zell am See hangulatos házai között, és sikerült kicsit
magunkat is beleélni a helyiek és a rengeteg turista gondtalan jó hangulatába.
Hiába volt a negyedik nap a hazautazás napja, egy rövidke síelés nélkül nem adtuk
magunkat, és újra meghódítottuk Zell am See hegyeit.
Csak még egy kicsit kellett hogy érezzük a kristálytiszta hegyi levegőt, a siklás
izgalmát, és hogy körülöttünk ott vannak a többiek, vigyázva egymásra és együtt
átélve ezt a feledhetetlen kirándulást...
Hatalmas köszönet a DPSE vezetőségének a lehetőségért és a tökéletes
szervezésért!
Kolcsár Elvira

