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Kiadja – térítésmentesen, elektronikus formában – a Magyar Sí Szövetség Sífutó és Biatlon szakága
Szerkesztő Bizottság: Földi László, Gál Ágota, Büki Gábor * E-Mail: sibihirmondo@citromail.hu

Eseménynaptár 2013.
június-július
augusztus-szeptember
07.20. Megjelenik a Hírmondó 4
08.04. 16óra Edzőbizottsági ülés
08.10.NyáriBiatlonOBGalyatető
08.12. Szakági Értekezlet Bpest
08.15. Megjelenik a Hírmondó 5.
08.20. Országúti síroller OB
Törökbálint
08.24. Roller v. Kiskunlacháza
09.03. 16óra Edzőbizottsági ülés
09.7-8 Predajna Szlovák OB.
09.14. Sprint OB Gyöngyös
09.14-15. Viessman Kupa Vyhne
09.17. Megjelenik a Hírmondó
09.28. Hegyi Sprint OB Tihany
10.12. Hegyi OB Miskolc
A Magyar Sí Szövetség jubileumi
ünnepségéről előzetes a
következő számban

Hó *** 100 éves a Magyar Sí Szövetség *** Pályázat

A Sífutó-Biatlon Hírmondó – – Rajz, Fotó és Irodalmi Pályázatot hirdet,
melynek témája a hó * beadási határidő: 2013. szeptember 30.

Korcsoportok: 10 év alattiak * 10-20 év között * 20 év felett
Képzőművészeti alkotás (50cm maximált kiterjesztés * maximum 2 alkotás)
Irodalmi írás (maximum 10 A4-es oldal normál sorközzel * maximum 2 alkotás)
Fotó (maximum 300DPI felbontás – tárolási okok miatt * maximum 2 alkotás)
Ugyanazon pályázó minden kategóriában nevezhet 2-2 saját alkotással. A nevezés titkos, a
Hírmondó címére kell az alkotásokat elküldeni: E-mail cím: sibihirmondo@citromail.hu
A műveket számmal ellátva közöljük a Hírmondó mellékleteként.
Szavazás: Kedves olvasóink is a fenti E-mail címre küldhetik szavazataikat, egy címről
kategóriánként csak egy szavazat érvényes. * Zsűri: Neves személyiségekből álló zsűri
bírálja majd el a pályázatokat. Az olvasók és a zsűri szavazatainak összesítése után kerül
sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Díjazás: * a korcsoportonkénti és kategóriánkénti
első 3 helyezett értékes díjazásban részesül, és ingyenes síoktatáson vehet részt a téli
szezonban. * minden résztvevő emléklapot kap * A művekből kiállítást és egy kiadványt is
tervezünk. * a díjazásra a felajánlásokat továbbra is várjuk * Támogatóink: Földi László,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nordsport2011, Zagyvaforrás Egyesület,
Dr. Füst Antal, Honvéd Zalka, Hegedűs László, Fullextra Irodalmi Portál, Földi Kornélia,
Mátra Biatlon és Sífutó SE, Miskolci Honvéd, Eötvös Mihály, Bozsik Síiskola

A Pályázatra beérkezett művekből. A képen látható a pályázat
száma, az E-mail szavazáskor ezt a számot kérjük feltüntetni. A pályázatok
folyamatosan megtekinthetők, ahol szintén le lehet adni a szavazatot:
http://www.zagyvaforras.eoldal.hu/cikkek/palyazat.html

F7

F14
Jó reggelt sífutók! * Sziasztok biatlonosok! * Kezét csókolom anyuka, mami! * Tiszteletem apuka, papus! * Helló kollégák! *
Kukucs mindenki! * Megjelent a Hírmondó! * Csak tessék, csak tessék! *** Küldd tovább, hogy mások is szeressék! ***

Kónya Ádám – korábban a Vasas, most már az újonnan alakult Veszprémi Sí Egylet sífutója. Hat éves kora óta rendszeresen, napi szinten sportol. Öt év úszás, majd atlétika, duatlon, triatlon következett. Őt kérdeztük sífutó múltjáról, a jelenről és
persze a jövőről.
Mi is szurkolunk
neked Ádám, és
köszöntjük az új
egyesületet is!

15 éves koromban költöztem ki Ausztriába először nyelvtanulási
céllal. Sportiskolát kerestünk, ahol tudom folytatni az atlétikát

vagy a triatlont. Mivel Ausztriában nem találtunk ilyet, maradt a
sífutás. Az elhatározás hirtelen jött és nagy szerencsém volt. „Jókor voltam jó helyen”. Elmentem két táborába Bozsik Anna Sífutóiskolájába, majd pár hétre rá elmentem megpróbálni a schladmingi iskolába a felvételit. Voltak hiányosságaim, de mégis
láthattak bennem valamit, mert következő év szeptemberétől ott
folytathattam a tanulmányaimat. Főként erőnléti és sí technikai
hiányosságaim voltak. Az állóképességem az atlétikának és a duatlonnak köszönhetően jóval magasabb szinten volt, mint az
osztrákoké. A Schladminger HAK egy téli sportokra specializálódott iskola, ahol 7 év alatt lehet szakmát és érettségit szerezni.
Télen három hónapig nincs tanítás, és évközben a hét csak négy
tanítási napból áll. Jelenleg az ötödik osztállyal végeztem és két
év van az érettségiig. A sportban lévő fejlődésem évről évre
megfigyelhető, bár az élmezőnyhöz való felzárkózáshoz még idő
kell. Rendes és segítőkész emberekkel hozott össze a sors külföldön is, így jó baráti kapcsolatok alakultak ki, mint edzőtársaimmal, mint edzőimmel egyaránt. A 12/13-as szezon vége felé
több dolog is megváltozott körülöttem. Edző váltás, betegség nehezítette a versenyzésemet. Jelenleg a „régi-új” edzőmmel Szabó Lászlóval – akinek emberi és szakmai kvalitása garancia számomra - készülök a következő szezonra. A sport az életformámmá vált, mindent ennek rendelek alá és hosszú távon, magas
szinten gondolkodok benne. Nagyon elszánt vagyok, és mindent
megteszek, hogy ott lehessek Szocsiban.

Viessmann-Kupa
Revuca illetve Predajna:
szépen helyt álltak versenyzőink az első két fordulón Szlovákiában. Legjobban Veres Mirella (Panoráma) szerepelt, aki
4 számból háromszor állhatott
dobogóra, de tisztes eredményt
értek el a Nordsport versenyzői
A predajnai lőtér, a rajt illetve is Hegedűs Kitti és Szép Attlila
egy kis megbeszélés Marian a középmezőnyben végezett.
Kazár és Földi László

A közelmúltban átalakult a legtöbb versenyzőt foglalkoztató
egyesület.
A
jövőben
Honvéd Zalka
SE néven szerepelnek versenyzőik. Új
elnökséget,
vezetőséget
választottak,
és természetesen új alapokra helyezték
működésüket.
Az egyesület
elnökének
Gyenes Istvánt
választották

Egy kis adalék * írd
meg te is: hogyan
készültök * és
felismered az alsó
képen? Papp Ildikó
edzés közben...

Következő Számunkból: 100 éves a Sí Szövetség
a pályázatokból – ünnepség időpont és előzetes
* Nemzetközi kitekintés * Nyári Biatlon OB *
Egy síző család * szemelvények *
dokumentumok * fotók * beszélgetés a
közelmúlt nagy versenyzőivel

Hó volt, hol nem volt * beszélgetés Hrabecz Gyulával a
salgótarjáni síkönyv megjelenése kapcsán
- ...az egész úgy indult, hogy valamikor én is sít csatoltam, mint sok-sok társam itt Salgótarjánban, aztán válogatott lettem, majd szakedzői képesítést szereztem – mondja Gyuszi tapogatódzó kérdésemre. - No és megint később távol kerültem a sportágamtól, de mindig
gyűjtöttem a sízéssel, tarjáni síelőkkel kapcsolatos képeket, dolgokat. Hatalmas anyag halmozódott fel. Úgy véltem egyszer jó lenne összefésülni, és kiadni. Már gyűlt az anyag, tudtam másoknak is, 2003-ban kezdtem az esetleges kiadásról puhatolózni. Akkor azonban
még „nem érett meg eléggé a gyümölcs”, s nem volt fogadó készség. Persze hozzáteszem,
hogy mi sem voltunk készek – akkor.
- Értem, ezek szerint kellett egy kis idő az anyagok rendezéséhez, feldolgozásához, összemontírozásához. Gondolom a megjelenés feltételei is jobban összeálltak
mostanra.
- Ahogy vesszük, mert a kutatáshoz is
kellett még ez az idő, de a
megjelenési feltételek terén nem
mondható ez el, hiszen most sem
érdeklődés kezdeti érdeklődésemre. A
sors segített, hiszen a kutatások során
kiderült, hogy Dr. Förstner Kálmán
Salgótarján első polgármestere a
Magyar Sí Szövetség alelnökeként
érkezett az 1922-ben várossá nőtt
Tarjánba. Salgótarján 2012-ben ünnepségsorozattal emlékezett várossá nyilvánításának
90. évfordulójáról, mely egyben azt is jelenti, hogy a tarjáni szervezett sízés egyidős a
várossal. A nehézségek ellenére Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony
mellénk állt, és a város vállalta a kiadással kapcsolatos költségeket.
- Civil és sportos vénájú íróember lévén, magam is naponta küzdök meg hasonló nehézségekkel. Ismerem a sok-sok rossz érzés, negatívum mellett, hogy mekkora siker, ha valakit, valakiket egy rendezvény, vagy éppen egy kiadvány mögé sikerül állítani. Ezúton is
gratulálok. Gondolom, így már könnyebben ment?
- No azért nem annyira, hiszen egy évvel előbb, szinte egyik napról a másikra kellett
nyomdakésszé varázsolni az egészet. Hatalmas munka indult. Mindenki dolgozta fel a
saját területét, közben Dr. Fancsik János, Balás Róbert, Horváth Zsolt is csatlakozott
hozzánk, így válhatott teljessé a dolog. Nem volt könnyű. Sőt inkább sziszifuszinak nevezném ezt a néhány hónapot, de elkészült, s itt van a kezünkben, minden síszerető
örömére tapintható, olvasható, gyönyörűséges formában. Csak köszönettel tartozhatunk
mindazoknak, akik segítették a megjelenést.
- Én is szereplője vagyok a könyvnek, mint sok száz síző, versenyző, szimpatizáns, szakember Salgótarjánból. Azt hiszem köszönettel
tartozunk mindannyitoknak, hogy ez a történelmi fontosságú könyv megjelenhetett. Én magam elnézést kérek, hogy betegségem miatt nem volt
lehetőségem bekapcsolódni ebbe a munkába. Tudom, mekkora munka egy ilyen kiadvány. Kik segítették még a hatalmas munkát?
- Schäffer János hatalmas anyagot biztosított nekünk, de a régi sízők mind-mind
fotókkal, dokumentumokkal, történetekkel,
mások nyilatkozatukkal tették teljessé a
könyvet. Persze jöttek már oldalirányú támadások is, de még most sincs vége. Tovább folyik a gyűjtés, kutatás, és várjuk az
anyagokat, képeket, dokumentumokat, s
talán egyszer majd lesz egy Hó volt, hol
nem volt 2. is. Tehát, ha valakinek van
anyaga a sízés múltjából – szívesen
várjuk, illetve észrevételeket, kiegészítéseket. Kell, hogy az utókor megismerhesse a tarjáni sízés múltját, no és
kellenek olyan kiadványok is, amit te a kis
csapatoddal kigondoltál, így ma már mindannyiunk örömére olvashatjuk a SífutóBiatlon Hírmondót, a sportág jelenét,
jövőjét is. A lehetőségeimhez mérten én is
segítem majd ezt a kis lapocskát. *
flv írása
<Nemes Andi edzésnapló (1982) *
Versenyjegyzőkönyv (1952)>

A Sífutó – Biatlon Hírmondó sorozatot indított:
Iratok, képek, szemelvények a magyar sí történetéből II.
A Magyar Sí Szövetség alapításának előzményei és okai
(retusálása, olvashatóvá tétele folyik - Köszönet a segítőknek)

A Magyar Sí Szövetség
első alapszabálya
(a kiállításon majd a teljes kópia
látható lesz – Köszönet a segítőknek)

balra fent - Tarjáni
lavinaáldozat sízők
temetése (1944) - **
balra - Amikor még
sorban álltak a Salgói
felvonónál (1972) ***
Sífutó verseny után
(1954) – fent ***
jobbra – Síugró
verseny Dugdelpuszta
(1952)

