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„APÁK - ANYÁK „ 

 

Mészáros Kinga- Skarka Cecília: 

             Martin   1995 

 

1. Ez a nap is eljött 

Végre valahára 

Utoljára ébredtünk 

Tanárok szavára. 

 

2. Utószor láthatjuk 

Martin havas csúcsait 

S eközben felidézzük 

A sítábor napjait: 

 

3. Reggel hatkor dörömbölés 

S engedélyt sem várva 

Bevonul tanársereg 

Ébresztőt kiáltva. 

 

4. A sok szegény Toldys 

Kimászik az ágyból 

Miután megvakult 

A felkapcsolt lámpától. 

 

5. Gyors öltözködés, 

Reggeli sürgés-forgás 

És ami sosem marad el: 

Síléc- és bakancshordás. 

 

6. Rohanunk a reggelihez 

De ez mind hiába, 

Mert az étterem ajtaja 

Nincsen még kitárva. 

 

7. Öt perc alatt bepakoljuk 

A reggelit a szánkba, 

Ám a kifli túl kevés 

S így nem marad a zsákba 

 

8. PINK I-II reggel hétkor 

Útra készen füstöl, 

S a sok szerencsétlen 

Megfullad a bűztől. 

 

9. Rázós úton a sok bakancs 

A lábakra felkúszik, 

S Takács tanár úr szájából 

Mennyei szózat hangzik. 

 

10. Tele reménységgel 

Száguld a két Ikarus, 

Míg a hegyi parkolóban 

Fel nem tűnik még húsz busz. 

  

 

  „FIÚK - LÁNYOK” 

 
             Jákó Pisti: 
                  Nassfeld   2018 

 
 

1. Ez a nap is eljött 
Végre valahára, 
Utolszor ébredtünk 
Szeder kis dalára. 

 

2. Utoljára látjuk 
Jó Nassfeld csúcsait, 
Együtt idézzük  fel 
Táborunk napjait. 

 

3. Reggel dörömbölés, 
S engedélyt sem várva, 
Bevonul a sereg 
Ébresztőt kiáltva. 

 

4. A sok szegény Toldys 
Kimászik az ágyból, 
Megvakulva nyomban 
Lámpa-kapcsolástól. 

 

5. Öltözködés gyorsan 
Reggeli rohanás, 
Föl a csigalépcsőn 
Nehéz bakancsolás. 

 

6. Futunk reggelizni 
Vár a seregszemle, 
Hiába sietünk 
Úgysincsen már zsemle. 

 

7. Nyújtjuk a reggelit 
Az indulás még messze, 
Hisz’ valaki késik 
Kesztyűjét keresve. 

 

8. Ülünk már a buszon, 
ami nagyban füstöl, 
S a sok szerencsétlen 
Megfullad a füsttől. 

 

9. Hosszú, rázós úton 
Végre megérkeznek 
Takács Tanár Úrtól 
A nagy-bölcs intelmek. 
 

10. Tele reménységgel 
Száguld a két Merci, 
a parkolóban lesz hely? 
Beférni sem semmi. 



Sítábori epillion   I  -  II. 

 

2 
 

11. Buszunk talán meg sem állt még 

Máris leugrálunk, 

S léceinket kipakolva 

Az útnak nekivágunk. 

 

12. Sportemberek lévén 

Bemelegítünk: 

Hegyet mászunk, 

S közben terheket cipelünk. 

 

13. Verseny is futunk, 

De nem ám a babérért, 

Hanem a sorban 

Egy előkelő helyért. 

 

14. Gyors feljutás reményében 

Harcol magyar s szlovák, 

S nem kímélik egymás 

Gyomrát, lábát, fogát. 

 

15. Egy két óra várakozás 

Meghozza gyümölcsét: 

Végül mindenki kézben tartja 

Hőn áhított jegyét. 

 

16. Felfelé a felvonón 

Azon reszketünk, 

Le ne potyogjon útközben 

Kesztyűnk, sapkánk, lécünk. 

 

17. Felérve sem ér még véget 

Küzdelmes utunk 

Sokat kell ám addig várnunk,  

Amíg bérlethez jutunk. 

 

18. Felcsatolva várunk-várunk 

Míg felér mindenki 

Szabály szerint ugyanis 

Tilos egyedül síelni. 

 

19. A tányéros felvonóért 

Szintén meg kell küzdeni, 

S olykor-olykor akad idő 

Úgy tíz percet csúszkálni. 

 

20. Felérve a hegytetőre 

Hóviharral dacolva 

Bátran indul kis csapatunk 

Ismeretlen utakra. 

 

21. Parancsszóra találkozó 

A lanovka tetején, 

Ha elkésünk sorban állás, 

Akárcsak az elején. 

  

11. Buszunk meg se’ áll még 
Máris leugrálunk, 
Léceinket fogva 
Az útnak nekivágunk. 

 

12. Megindulunk nyomban 
Kabinosunk felé, 
Lőrincz-tanár mérges, 
Mind bevágunk elé. 

 

13. Megküzdenénk mi is, 
De nem a babérért, 
Hanem bent a sorban 
Remek-jó kis helyért. 

 

14. Feljutásért küzdve 
Harcol magyar, osztrák, 
S nem kímélik egymás 
gyomrát, lábát, fogát. 

 

15. Hosszú az út fö’nek, 
Dumálós reggeli, 
Csodáljuk a tájat, 
Időnk ma mennyei. 

 

16. Felvonón a hegyre 
Folyvást csak reszketünk, 
Le ne essen közbe’ 
Kesztyűnk, sapkánk, lecünk. 

 

17. Van, aki a tetőn 
Van, aki középen 
Kiszállunk a liftből 
Síelésre készen. 

 

18. Felcsatolva várunk 
Társainkra régen, 
Szép most itt az idő 
Felhő sincs az égen. 

 

19. Vár ma minket újfent 
A 80-as pálya, 
Ám utolsót csúszva 
Ne sikoljál rája! 

 

20. Zimankósabb hegyen 
Hóviharral vívva, 
Indul hős csapatunk 
Ismeretlen útra. 

 

21. A középső helyen 
Találkozó FÉLKOR, 
Kicsi-kis hüttében 
Nagy a sor ilyenkor. 
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22. Lefelé a lift már fárad 

Meg-megáll pihenni, 

De Erdei Sanyi szerint 

Kézzel is lehet tekerni. 

 

23. Aki gyors volt, s hamar leért 

Jutalomból mit kap? 

Hamarosan PINK II-vel 

Hazafelé száguldhat. 

 

24. Félúton az autóbusz 

Meggondolja magát, 

De sebaj! Ott van kéznél 

A buszszerelő brigád. 

 

25. Hazaérve lerángatjuk 

Sáros ruháinkat, 

S elindulunk megtölteni  

Mindig üres hasunkat. 

 

26. Az unalmas húscafatok közt 

Végre gőzgombócot kapunk, 

De fejenkénti háromtól 

Már felfordul a gyomrunk. 

 

27. Kimerítő nap után 

Buliba indulunk, 

Hiába a jó hangulat 

Hamar elfáradunk. 

 

28. Megyünk is aludni 

Hisz leragad a szemünk 

Nemsokára úgyis 

Tanárszóra kelünk. 

 

29. Tanáraink mindvégig 

Állták a sarat, 

Bár elhulltanak „legjobbaink” 

A hosszú harc alatt. 

 

30. Kővári tanár úr, 

Csak négy napig bírta, 

Utána a törülközőt 

Nagy lendülettel bedobta. 

 

31. „Sanya” azért jobban 

Bírta a strapát: 

Csak öt nap után kezdte 

Fájlalni a torkát. 

  

22. Halad már a lift le, 
Izgatottan várunk, 
Hogy annak legvégén 
Fáradtan kiszálljunk. 

 

23. Aki gyors volt, s itt van 
miben reménykedhet? 
Míg mások öltöznek, 
Almdudlerrel élhet. 

 

24. Félúton a buszunk 
Meggondolja magát, 
Merthogy átépítik 
Villach pici hidját. 
 

25. Hazaérvén tépve 
Izzadt ruháinkat, 
Indulunk megrakni 
Éhes pocakunkat. 
 

26. Ha nagy szerencsénk van, 
Gőzgombócot kapunk, 
Leveskockás létől 
Fordul fel a gyomrunk. 
 

27. Kimerülten aztán 
indulunk bulizni, 
Tanáraink „korán” 
zavarnak aludni. 
 

28. Megyünk is ágyunkba 
Leragadván szemünk, 
Nemsokára megint 
Tanárszóra kelünk! 
 

29. Tanáraink végig 
Hősként álltak sarat, 
Bár elfáradhattak 
A hosszú harc alatt. 
 

30. eRGéeM Tanárnő 
Idegekkel bírta, 
Egy hétig nem hagyta 
Békén vagy száz birka. 
 

31. Varga Tanár urunk  
ezt jól nem kezelte, 
Pár perc után szinte 
Be volt már rekedve. 
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32. A táncparkett ördöge 

A sípályán is megállt,  

És egy-egy bukás után 

Mosolyogva talpraállt. 

 

33. Marika néni ellenben 

Vonzódott a hóhoz: 

Akár esett, akár nem 

Mindig a földön kuksolt. 

 

34. Nehezebben vette az akadályt, 

Mikor reggel ötkor 

Egyik hülye bocikája 

Átgázolt az ajtón. 

 

35. Zoli bácsi oktat 

Lelkesen mindenkit. 

Szavát kezdők és profik 

Áhítattal lesik. 

 

36. A középhaladók csapata 

Judit szavára 

Száguldozott a pályákon 

Versenyző módjára. 

 

37. Megjelent a Toldy: 

Martin hava bánta. 

Csak egy hétig voltunk 

S elolvadt a pálya. 

 

38. De mi azért nem csüggedünk, 

Hisz jól éreztük magunk. 

S reméljük, jövőre is 

Jól szórakozunk. 

 

39. Köszönjük a tanároknak 

Amit értünk elkövettek 

S ajánljuk, hogy ne bánják meg, 

Amit velünk tettek. 

32. A ZéTéeM-ördög 
Sípályán is helytállt, 
Sok kis esés után 
Mosolyogva felállt. 

 

33. Néhány sízőnk viszont 
Vonzódott a hóhoz, 
inkább hasonlított 
öreg hókotróhoz. 

 

34. Harmadik nap vészes, 
Ezt mind már jól tudjuk, 
Szép siklások helyett 
Hóban egymást rúgjuk. 

 

35. Zoli bácsi oktat 
Lelkes kis kezdőket, 
Utolsó nap immár 
Körözik le Őtet. 

 

36. Negyedikes csapat 
Lauf szép szavára, 
Száguld le a pályán 
Versenyző módjára. 

 

37. Megjelent a Toldy 
Nassfeld hava bánta, 
Csak egy hétig voltunk 
S leolvadt a pálya. 

 

38. De mi ezen mit se’, 
jól éreztük magunk, 
Remélve jövőre 
Itten csúszkálhatunk. 

 

39. Tanároknak köszi, 
Amit elkövettek, 
Ne bánják meg soha, 
Amit értünk tesznek. 


