2013. június* I. évfolyam * 5. szám

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
***

08.19. Megjelenik a Hírmondó 5.

08.20. Országúti síroller OB
Törökbálint
08.24. Roller v. Kiskunlacháza
*****************
09. 5-6. MOM Művelődési Ház

100 éves a Sí Szövetség
Jubileumi Ünnepség

*****************
09. 7-8 Predajna Szlovák OB.
09.10. 16óra Edzőbizottsági ülés

09.14. Sprint OB Gyöngyös
09.14-15. Viessman Kupa Vyhne
09.19. Megjelenik a Hírmondó

9.28. Hegyi Sprint OB Tihany
10.12. Hegyi OB Miskolc

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 alatt(több művel is)* 11-20 év között * 21 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
Hatalmas öröm volt a
napokban a postabontás.
Megérkeztek az első
gyermekrajzok pályázatunkra
* a művek vegyes technikával
készültek. Ceruza, zsírkréta,
papírhajtogatás, kivágás.
Utólagosan módosítjuk a
kiírást: gyermekek számára
nincs mennyiségi megkötés,
tehát elfogadjuk a 3-4
művet is.

I-5. Számú pályázat

Hóesés
Ma rám-csodálkozott a tél.
Veszettül cibálta a kertkaput
- bebocsájtásra várva ám a pihe paplan nem kérdezett,
csak hullott – piszkosul még a kerti csapra is bóbitát rakott...
Szeretem a hóesést,
hisz' dallama a gyermekkorról mesél.

I-3. * Télvilág
Fehér hó hull hegytetőre, őrzi fagyok fátyolát,
jeges ormok magasában szertelen szél gázol át.
Ködhomályban fenyveserdő, sorakozó hadsereg,
dermedt hideg regulázza, fák lábánál hempereg.
Emelkedő felhőtorony erkélyén a hó porol,
szerteszéledt gondolatom pelyhei közt kóborol.
Lejtőn siklik szánkó, síléc, hangosodó kacagás,
közel, s távol nincs akadály - földön lapul farakás.
Melegedők ablakából kacsint néhány jégvirág,
zúzmarával megszórt tájon elragad a télvilág.

* 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!
Írj a Hírmondóba:
sibihirmondo@citromail.hu

Egyszer volt...

Volt egyszer egy Honvéd Zalka Máté Sportegyesület. 1957-ben alakult, és átvészelt minden változást, amit az
utóbbi 25 évben tapasztaltunk. Sokszor állt megszűnés határán, de
ezidáig mindig fenn tudott maradni. 2013 tavaszán maga a klub elnök akarta erőszakosan megszüntetni a nagy múltú si-biatlon szakosztályt. Sokáig nem is értettük csak amikor megláttuk a 2012-es év
költségvetését. Mindenki ledöbbent. Ennek ellenére a gyerekek és a
szülők nyomására nem szűnt meg a klub, ahol Panyik János 3 x
olimpikon sportolt /kinek nevéhez a magyar biatlon sport legjobb
eredménye fűződik/, de sok jó versenyzőt is kineveltünk. Egyetlen
sportiskolával tartunk kapcsolatot, ahol 300 fő sífut és lesiklik. A
klubunk szerencsés, mert éves terv módosítás nélkül töretlenül
folytathattuk munkánkat az új vezetőséggel. Az edzések mellett
nyári edzőtáborba készültünk a Varga-család „kapcsolatai” révén a

Balatonhoz. Tudjuk, hogy a versenyzőink fél életüket a Mátrában
töltik. Kell a
változatosság.
Így kerültünk
Dörgicsére a
Balaton felvidék egyik legszebb kis falujának szőlő tőkéi közé. Igen
igen, mert a
szállásunk
a
szőlőktől övezett területen
volt. Így a gyerekek a tölgyfákat szőlőtőkékre cserélték. A nap nagy részét a Balaton körül töltöttük. Körbe
kerékpároztuk az egész tavat. Rollereztünk. Megnéztük a Káli medencét, és Bereczki Brigi
segítségével kivitorláztunk Zánkáról a Balaton
közepére. 9 utánpótlás
válogatott mellett a teljes klub-utánpótlásunk
is kihasználta az edzéslehetőségeket. A tábornak
nem csak az edzések adtak megfelelő színfoltot.
Közösségi munkát is végeztünk a gyümölcsösben, amiért a ház tulajdonosai jutányos áron
adták a szállást. Fűnyírás, takarítás vegyszer
nélkül /ecettel és házilag
készült takarítószerekkel/ Megtanultuk hogyan lehet újra hasznosítani az ételmaradékot.
A tábor fénypontját egy kinti toy-toy építés adta. Az ifi fiúknak egy
egész délutános program volt a gödör ásása, míg a kicsik szedték a
gyümölcsöt, amit ebédre kompótnak készítettünk. Ezzel a tábor

szemléletváltás is volt a közösség életében. Köszönjük a szülőknek,
a vezetőségnek, hogy ez a tábor megvalósulhatott, és nem utolsó
sorban a Varga családnak, akik végig dolgozták velünk ezt a hetet.

Kik is ők?
Az öt Varga * Sífutás, Biatlon, Síroller *
A nagy családdal 2000-ben költöztünk Gyöngyössolymosra. Szinte csodabogaraknak tűntünk itt a sok gyerek miatt.
Varga Ádám 1. osztályos kora óta jár edzésekre. Ebbe az osztályba
járt Panyik Dávid és Bodnár Zénó is. A társaság nagyon jó volt ekkor az osztály fele sífutott. Ebben az időben még Gál Ágota is tanított az iskolánkban, aki sport iráni rajongása nagy hatással volt a
gyerekekre. Ádám első nyárvégi rollis versenye emlékezetes volt.
Megkapta az egyik hordókerekű „lassú” edző rollert, s az egyik botjának nem volt hegye. Végig ment a pályán becsülettel, és mindenki
őt biztatta, szurkolt és tapsolt neki. Igazi sportszerű magatartást tapasztaltunk. Pár év múlva jöttek az eredmények is. Legjobban biatlonozni szeret, számára a lövészet a legkedvesebb. Csapattársai úgy
emlegetik „Vargesz” a legjobb lövő. Pár év múlva igazi eredményeket hozott, OB-n dobogós helyek, és egyéb nemzetközi versenyeken való tisztes helytállás. Varga Katalin, Ádám után csatlakozott a csapathoz. Mikor elkezdett sífutni, sok lány ellenfele volt, így
egymást segítették, húzták a versenyeken. Kata a nyári és a téli biatlont egyaránt kedvelte. Mikor a légpuskáról kispuskára állt át, az is
egy mérföldkő volt. Nagyon szeretett lőni, mindezt higgadtan és jól
végezte. Ez a nyugodtság jellemző minden Vargára. Volt olyan, mikor edzések után még a neten is a téli biatlon versenyeket nézte.
Nyaranta alig várta, hogy tél legyen, és újra síelhessen. Minden versenyre nagyon tudatosan , nyugodtan készült. Pár év múlva utánpótlás válogatott kerettag lett. Nagyon sok érmet és kupát nyert.
2011-ben Gyöngyös város sportolója címet szerzett. Sajnos egy téves elnökségi döntés alapján szinte két héttel a VB indulása előtt
kiejtették a csapatból. Ezek után tanulmányi felvételt nyert egy felsőfokú oktatási intézménybe. A szabadidős elfoglaltsága miatt a
versenysport tevékenységét átmenetileg felfüggesztette, de az egyesületben az utánpótlás korosztály mellett segédedzőként tevékenykedik. Mátyás sportolói pályafutása 10 éve kezdődött szintén a
Honvéd Zalkában. Az első években ő is sífutással kezdett, majd elsajátította a lövészetet. Ekkor kezdődtek számára a komolyabb versenyek. 2010-től utánpótlás válogatott kerettaggá vált. Számos magyar bajnoki címet szerzett és több nemzetközi megméretésen is
részt vett tisztes helytállással. A 2012-es szezonban az Erdészeti
Európa Bajnokságon (EFNS-Németország) Eredményei: 5. és 4.
hely egyéniben, első hely csapatban. A legutóbbi téli szezonban az
Olimpiai Reménységek Versenye (OHC- Szlovákia) mellett az Ifjúsági Világbajnokságon (Ausztria) is szerepelt. Bálint a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános Iskola első
osztályában mint tagozatos tanuló találkozott először a sporttal.
Hamar testvérei nyomdokába lépett. Nagyon céltudatosan és szorgalmasan tanul és a sportban is ez jellemzi. Jobban szereti a nyári
biatlont és sírollert, mint a téli versenyeket. Második éve, hogy kispuskával edz emellett kitartóan versenyzik barátjával és a csapattal.
Sok érmet és oklevelet szerzett sport pályafutása során. Az edző
szerint esélye van komolyabb címek megszerzésére, ha továbbra is
kitartó munkát végez. A Vargák legkisebbike Anna aki szintén
<<<<<<sífut, biatlonozik, rollerezik. Eleinte nem igazán tetszett
neki, de aztán megjött a kedve. 2011-ben Gyöngyös város sportolója lett nővérével együtt. Sok érem és kupa boldog tulajdonosa.
Anna szeretne minél előbb Kata nyomdokaiba lépni. Visszatérve a
családra a gyerekeknek a sport sok minden jót adott. Megtanította
őket az önfegyelemre, rendszerességre, időbeosztásra… Sorolhatnánk még de a legfontosabb a jó közösség, jó csapat, jó társaság érzését, élményét adja. Igaz hogy egyéni versenyek vannak de csapatban készülnek fel. A legnehezebb az egyensúly megtalálása. Sok lemondással, vitával, kompromisszumokkal lehet (edző-egyén-családegyesület) meghozni az egészséges egyensúlyt.
~gá ~vk ~

Hó volt, hol nem volt * beszélgetés Hrabecz Gyulával a salgótarjáni síkönyv
megjelenése kapcsán * 2. rész
...Mikor egy korszakról megjelenik egy könyv – történelemmé válik a történések sora. Nevek, képek, sorsok, életek
kerülnek a végtelen futószalagára. A szerzők hatalmas munkával egyesítették a tarjáni sísport 90 évét, így került
kézzel tapintható formába ez a könyv. Óriási feladat volt ez, Czene Gyula, Fancsik János, Horváth Péter és
Hrabecz Gyula egy-egy korszak történéseit, eredményeit, dokumentumait, fotóit gyűjtötte be, egészítette ki, míg
Balás Róbert és Horváth Zsolt az igazi könyvvé szerkesztés letéteményesei. Persze – tudjuk, semmi sem lehet
teljes. Vannak kevésbé feldolgozott területek, ám ez semmit sem von le ennek a páratlan kiadványnak a
fontosságából, szükségszerűségéből. - Van-e még, amit fontosnak tartanál a könyv megjelenése kapcsán?
Skalkai edzőtábor –
1992 – lánycsapat

- Szeretném megköszönni szerzőtársaimnak ezt nagy munkát, illetve mindazoknak akik valamilyen
formában segítették, hogy most
volt miről beszélgetnünk. Ugyanakkor remélem, hogy ez a könyv
kezdetét jelenti majd a tarjáni sísport újabb felfutásának. A magam
részéről kész vagyok segíteni ezt
a munkát. Kérek mindenkit, aki tud
álljon ismét a sorba, hogy egykor
majd ismét legyen miről történelmet írni.
- Köszönöm a beszélgetést.

A Hó volt, hol nem volt című könyv megrendelhető –
korlátozott számban – 2500 forintos (+postaköltség) áron:
Salgótarjáni Létesítmény Nonprofit KHT
3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
E-mail cím: titkarsag@ls-kht.starjan.hu

Válogatott lőtéri finomságok
* a történetecskék valósak
* Sportvezető a harmadik
olimpiára készül. Kilátogat a galyai
edzőtáborba, s bőszen belenéz a
távcsőbe: Sosem gondoltam volna,
hogy a fekvő bukó kisebb mint az álló

Nyári Biatlon OB * Galyatető

Földi Kornélia

és

Vakály János

2013. augusztus 16-án kötött házasságot.
Nelli biatlonosként 19. helyezést ért el
(86 induló) a Junior VB-n,
mely minden idők 3. legjobb magyar eredménye.
Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!

* * - No hogy ment? - Ne

is mondd! A belövés után
lelökték a puskám. - Nagy
pech, és most is éppen a
belövés után, remélem nem ismét egy
rosszakaró... (giliszta húzza a tyúkot)
tyúkot)

Biatlonos apuka munkahelyén:
- Képzelhetitek! A fiam arra kis
bukóra lőtt, a többiek meg nagyra, és még így is eltalálta, pedig az a
lökött edzője rossz puskát adott neki, azt
az oldalfelhúzósat, nem a letörőset ***
- Látom, megint szétlőtted a hegyet. Nem tudom mit szóltál volna, ha neked is elcsavargatták volna a puskád?
Meg is mondták ki volt. - No, de állva
is 7 gombóc maradt fenn! Persze, mert szar volt a lőszer
is. Valaki már kiválogatta***
Megvan a hiba, ha legalább
még két bukó esik, akkor... Hú!
- Vacak ez az újfajta bukó. Mindig
beragad. Remélem, te nem az ötösre
mentél. - Nem volt más,
kénytelen voltam, de
nekem esett, mind. Persze, mert előtte én
már tréningeztem őket.

Következő
Számunkból: 100
éves a Sí Szövetség a
pályázatokból –
Jubileumi ünnepség
* Roller OB *
szemelvények *
dokumentumok *
fotók * beszélgetés a
közelmúlt nagy
versenyzőivel

A Sífutó – Biatlon Hírmondó sorozatot indított:
Iratok, képek, szemelvények a magyar sí történetéből III.

A magyar sísport kezdetei a MSSZ
megalakulása előtt és közvetlen az után –
címszavakban (Dr. Schwicker Richárd )
1890. Hangay Oktavian tanár elsőként síel Kolozsvár környékén
1891 télen Palkovics József honvédezredes megszervezi az első katonai
síosztagokat Besztercebányán
1892. Demény Károly és Bély Mihály síelnek a budai hegyvidéken
1895. Megalakul az első magyar síegyesület a: Kolozsvári Ski Klub
1896. Az első magyar síverseny Szabadkán és Ujvidék közt
1908 január 9. Megalakul a Magyar Ski Klub (M.S.K.)
1908 január 19. Az első síverseny a budai hegyvidéken
1909 karácsony. Megnyílik az első símenedékház, a M.S.K. >Révay
báró háza< a Kis-Fátrában
1910 Ősz. Megjelennek az első síversenyszabályok
1911 február 4-5. Az első nemzetközi síverseny Tátraszéplakon a
M.S.K. rendezésében. Első magyar Síbajnok: Gerin Richard (Bécs)
1912 február 2-4. A második nemzetközi síverseny Tátraszéplakon a
M.S.K. rendezésében. Bajnok Baján Artur (B.E.T.E.)
1913 július. 15. Megalakul a Magyar Sí Szövetség
1913. Megjelennek a M.S.Sz. első versenyszabályai
1914. január 18. Első M.S.Sz. országos síverseny Körmöcbányán
1914. február 27. Az V. nemzetközi síkongresszuson felveszik a
M.S.Sz.-et a tagok sorába.
1917 december. Megtartják Körmöcbányán Hefty Gy. Andor késmárki
tanár vezetése alatt az első magyar tanári sítanfolyamot
1918 február 11-13. Második országos síverseny. Tátraszéplakon. Első
női versenyek.
1919 február 15-16. Harmadik országos szövetségi főverseny a budai
hegyekben.
1921 február 13. A szövetségi ugróversenyek a M.S.K. ugrópályáján.
Bajnok Habert Aladár (Pannónia T.E.)
1922 január 25-26. Szövetségi főversenyek. Bajnok Déván István (MAC)
1924 január 6. A jánoshegyi ugrópálya megnyitása.
1924 január 12-13. Szövetségi főversenyek. Bajnok: Szepes Béla (MAC)
1924 február 2-5. Chamonixban (Franciaországban) rendezett olimpiai
síversenyeken Szepes Béla egyéni rekordképen 39,5 méter ugrik.

A lábszánkózás kézikönyve
Az első oktatókönyvet - Chernelházi Chernel
István ornitológus - 1896-ben adta ki. akit a
magyarországi sízés meghonosítójának tartanak. 1891-ben feleségével együtt Norvégiába
utazott, ahol nemcsak madártani, földrajzi kutatásokat végzett, hanem a sísporttal is

Turistaság és Alpinizmus * 1918 február
A Magyar Sí Szövetség Tanácsa január 12-én Dr. Fináczy Béla ügyvezető alelnök elnökletével ülést tartott.
Elnök és főtitkár beszámoltak az iskolai síelés fejlődéséről, a kultuszminiszter és honvédelmi miniszter példátlan áldozatkészségéről,
mellyel az iskolai síelést országosan szervezik, az Országos Testnevelési Tanács lelkes ügybuzgóságáról, mellyel a síelést felkarolta és a
szövetség előterjesztéseit magáévá téve, már az idei télen nagyszabású
tanári tanfolyamot rendezett Körmöcbányán, sőt 16 iskolában ifjúsági
tanfolyamot is.
Vázolták, hogy az Országos Testnevelési Tanács megtisztelő felkérése
folytán nemcsak az előkészítés körül, de a végrehajtásban is a szövetségnek mily fontos szerep jutott és beszámoltak a körmöcbányai tanári
tanfolyam vizsgaeredményéről, mely vizsgálaton való részvételre az
O. T. T. részéről a szövetség szintén felkéretett. Dr. Vigyázó János főtitkár közli, hogy a 10 vidéki és 6 fővárosi iskolában szervezett ifjúsági sítanfolyamok vezetésére az O. T. T. a szövetséget kérte fel s a szövetség elnöksége a vidéki iskolákhoz már ki is jelölte a szövetségi oktatókat, a fővárosi iskolákhoz pedig javaslatára a tanács küldött ki
tanfolyamvezetőket.
Főtitkár ismertette a honvédelmi miniszter 25.428/917. sz. leiratát,
mely szerint a kárpáti barakkok iránti kérelmet Szurmay miniszter
pártolólag tette át a kassai katonai parancsnokságnak, egyébként pedig
a "szövetségnek a hadviselés érdekében végzett értékes előkészítő
munkáját kellőleg méltányolja és gondja lesz arra, hogy sífelszerelési
anyag a leszereléskor a szövetségnek átengedtessék".
A tanács örömmel vette tudomásul a miniszter biztató ígéretét és elhatározta, hogy a felszerelési tárgyakra vonatkozó konkrét kérelmét idejében elő fogja terjeszteni. Ezután elhatározta a tanács, hogy február
1--3-án a Magas Tátrában országos szövetségi főversenyt rendez, még
pedig részben Tátraszéplakon, részben a kincstári fürdők kormánybiztosának megkeresése folytán Tátralomnicon a többi hóünnepéllyel
(bob- és ródli-versenyek, jelmezes téli est) kapcsolatban.
A versenyen, stafétaverseny keretében, először kerül kiírásra a Turistaság és Alpinizmus kezdeményezésére Dr. Serényi Jenő hősi emlékére alapított örökös vándordíj, melynek szoborművét olasz ágyúércből
óhajtván megöntetni, a szövetség sürgős előterjesztéssel fordult a honvédelmi miniszterhez.
Az Országos Testnevelési Tanács megkeresésére ifjúsági versenyszámot is kiír a szövetség, melynek díjait az O. T. T., a M. Sí Klub és a
késmárki keresk. iskola által adományozott sífelszerelési tárgyak képezik. Tisztelet díjakat adnak: a m. kir. földmívelésügyi miniszter, a
M. Sí Szövetség, a tátraszéplaki fürdőigazgatóság s a tátraszéplaki és
tátralomnici fürdővendégek. A versenybíróságot következőképen alakította meg a tanács : Dr. Fináczy Béla versenybíró, Dr. Guhr Mihály,
Péteri János és Dr. Vigyázó János célbírák, Blaskó Artúr indító, Barcza Imre és Kazinczy Gábor időmérők; az ugróverseny bíráiul: Dr.
Guhr Mihály, Hefty Gy. Andor és Dr. Schwicker Richárd választatták.

Még két évtized sem telt el, és himegismerkedvén, hazahetetlen fejlődésen ment keresztérése után ennek egyik
tül a sízés, és az
lelkes terjesztője lett. A
1912-ben megjenorvégiai útról síket holent
könyvében
zott haza, 1893-tól több
már a sísport gyanépszerűsítő cikket írt a
korlati elemeiről ír. 1910-ben két
síről, vagy ahogy ő netársával elindította a Turistaság
vezte, a lábszánkóról.
és Alpinizmus című lapot, mely
Chernelházi Chernel Istaz első magyar újság melyben
ván a maga idejében az
sírovat is olvasható volt. A sízés
ország legjobb síelője
nagy szerelmese volt, jelentősen
volt, ausztriai versenyehozzájárult népszerűsítéséhez. A
ken indult, felesége ponsí újságírás úttörőjének számított
gyeloki Roth Dóra az
1906-tól sízéssel foglalkozó cikelső magyar síelő hölgy
tőle tanult meg síelni. kei jelentek meg a Turisták Lapjában, a Turista Közlönyben, a
Élete utolsó két évében Magyar Kárpát Egyesület Évkönyvében, a Turistaság és Alpinizmusban, az Österreichische Alpenzeitung-ban és a Taternik3000 km-t síelt!
ban, a Mecsek Egyesület évkönyveiben, a Nemzeti Sportban.
1908-tól a Nemzeti Sport Hó rovatának szerkesztője volt.

