2013. október * I. évfolyam * 7. 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.
október-november - december

***
10.26 – 11.02. Sífutó-Biatlon
Utánpótlás Edzőtábor Románia

10.29 kedd 14.00 óra
Budapest Sportok Háza

Magyar Sí Szövetség
Közgyűlése

11.12 16óra Edzőbizottsági ülés
11. hó ? Galyai közösségi munka
11.22-24 IBU-Kupa * Idre, Swe
11.26-30 IBU-Kupa * Geilo, Nor

Következő számunkból:
Pályázat * Testvérek sorozat *
Hegyi OB * * Téli előzetes *
Pályázat eredménye * Szocsi
2014 * Dokumentumok a
Magyar Sí Szövetség 100 évéből
* Téli versenynaptár tervezet *

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)
E-mail cím: sibihirmondo@citromail.hu A műveket számmal ellátva közöljük .
Szavazás: Olvasóink a fenti E-mail címre küldhetik szavazataikat, egy címről csak egy
szavazat érvényes kategóriánként. Szavazni november 9-én 24 óráig lehet. *
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, Magyar Sí Szövetség,
Magyar Sí Szövetség Északi szakág

Eredményhirdetés a Hó-show
keretein belül lesz
2013. november 22-én 16 órakor a
Hungexpo területén
****************************************

Még Ön is szavazhat. Nézze meg az
alkotásokat ezen a web-lapon

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

Szavazni november 9-én 24 óráig lehet.

Az eredmények
a mellékletben
láthatók

Torepini
Kupa
2013

****

Hó-Show – 2013

* * * * Megújult formában, újra jelentkezik a

Hó-Show kiállítás!A kiállítás és a Fridge Fesztivál 2013. november 21. és 24. között kerül
megrendezésre a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, a Sziget Kft., a Meex Kft. és a
Hungexpo Zrt. közös szervezésében.
A Hó-Show kiállítás 21 alkalommal nyitotta már meg a
téli síszezont. Rendezvényeinken az érdeklődők megismerkedhettek az ismert márkák új termékeivel, a család minden tagjának megvásárolhatták a téli sportokhoz szükséges felszereléseket és kiegészítőket, tájékozódhattak az
utazási, téli kikapcsolódási ajánlatok közt.
Idén kiállítóink termékeiket és szolgáltatásaikat a D pavilonban mutathatják be. A novemberi kiállítás és
fesztivál mellett a hütték hangulatát idéző gasztro fesztivált is rendezünk, ahol a vásárlás és a programok szüneteiben téli italok és ételek várják a látogatókat, valamint
az idén 100 éves magyar sísport jegyében szintén számos
programot szervezünk a Magyar Sí Szövetség közreműködésével. A Magyar Síakadémia és a Kékes KutatóMentő Alapítvány mentési- és oktató bemutatókat tart,
valamint a látogatók kipróbálhatják a shredder-eket (hernyósnowboard), snowsegway-eket, és a szabad területen
épített kötélpályát. A további szórakozásról pedig a Fridge Fesztivál programjai gondoskodnak, többek között Ski-doo (hószán) verseny nemzetközi hírű riderekkel, akik most először
mutatkoznak be Magyarországon és megrendezésre került egy Forralt bor fesztivál is. Valamint ahogy a Fridge fesztiváltól már megszokhattuk, hazai és nemzetközileg is elismert zenei
fellépők is megjelennek. ** Ezeken felül Fridge Fesztiválon tarjta a születésnapját a BP
Clothing is, és a neves külföldi valamint magyar fellépők mellett a BP Clothing kiemelt támogatottjai is szerepet kapnak, így többek között megjelenik a Punnany Massif és a Brains. Bővebb információért a programokról, kérjük látogassa meg a programokon belül a közönség
programok menüpontot, vagy kattintson ide>> http://hoshow.hu/kozonseg-programok Az
esti koncertek kivételével a rendezvények közös belépőjeggyel látogathatók.
I-1.

Gondolatok a hóról

Fent, a magasban születik. Felhők gyermeke. Milliónyi apró
kristály testvére. Maga, az égből hulló fehér csoda. A hó elbűvöl. Mindenkiben érzéseket kelt,
mindenkire hatással van. Hol így, hol úgy. Emlékeket idéz fel és új élményeket ad. Van, aki csendben figyeli, csak nézi, nézegeti. Más behunyja szemét és hagyja, hogy a hópelyhek áradata fehérré
színezze. Az idősebbek nem mindig kedvelik, mert hideg is, csúszik is, bár eszükbe juttatja gyerekkoruk felejthetetlen pillanatait. Hisz a gyerekek mindenkor imádják a havat. Hogy csúszik, maga a
legnagyszerűbb tulajdonsága, a szánkózás elengedhetetlen része, hogy tapad, a hóemberek és a
hógolyó csaták zseniális alapanyaga. A legjobb téli játékok és szórakozás mind neki köszönhető.
Ki így ki úgy, de mindenki szereti. Az égből ránk hulló hideg csoda, mely hidegsége ellenére megmelengeti minden ember szívét. S azok a téli éjszakák! A hópihék oly lassan hullva érkeznek a sötét égboltról, mintha olykor-olykor megállnának a levegőben pihenni, hogy aztán leérkezve, a legszebb formájukat mutatva, fénylőn borítsák be a világ minden piciny pontját. A megérkezett hópihék szikrázva ragyognak mindenütt. Akik még utazásuk felénél járnak, irigykedve nézik fentről a
leérkező boldog társaikat, hisz minden hópihe egyetlen vágya, hogy lehullva egy faágra, vagy fenyőtüskére, mely aztán élete végéig otthona lesz, ragyogóvá varázsolja azt. A hópihék fáradságos
munkája szüntelen eléri célját. Csillogóan hófehér minden. A sok-sok kristály mind eggyé válik, s
egy hatalmas pihe-puha takaróként borítja be a világot. Mi ez, ha nem csoda!? S tán az sem lehet
véletlen, hogy a leggyönyörűbb ünnepet, a Karácsonyt is üresnek érezzük hópelyhek nélkül. A
szeretet ünnepe akkor lehet teljes, ha a fenyőfa bódító illatában és szépséges díszeiben gyönyörködhetünk, ha frissen sült mézeskalácsot eszegethetünk egy pohár forró kakaó mellet, s közben
átölelve szeretteinket nézhetjük az ablakon át a lassan érkező hópihéket. Másnap pedig, mikor kilépünk az ajtón, leírhatatlan látvány tárul elénk. A fák ágai roskadoznak a hópelyhektől, a háztetők
mintha porcukorral lennének megszórva, az utcákon a ropogós hótakaróban mindenütt fehér lábnyomok. S ez a szikrázó fehérség újra melegséggel tölt el. A szeretet ünnepe szorosan összefonódik ezzel az égi csodával. Ez az ünnep csak vele lehet egész!
S aztán, amint a tavasz első madarai megszólalnak, amint a tavasz első virága kinyílik, s amint az
első napsugarak elérik a földet, a hópihék odaadó munkája egyszerűen eltűnik. Nyoma vész mindennek. De nem örökre. Mert az égben a felhők újra elküldik hozzánk gyermekeiket. Újra és újra.
Hogy mikor? Meglepetésként érkeznek, ezt nem tudhatjuk, és nem is láthatjuk. Mert a hópihék
fent a magasban születnek.

I-8 * Hét-hó-hai-ku
Izzásban
Pelyhekben szállnak a
a szeretlen szilánkok,
hótakaró lesz.
*

Meleg várakozás
Heves jégkarmok
hidegen simogatnak,
szűz hó, merre jársz?
**

Fakutya
Hasznos szerkezet
befagyott Balatonon,
a hó akadály.
***

Mikor kipukkad az éji
dunyha
Gyermeki varázs,
határtalan várakozás
az első hóra.
****

Hógolyó
Hidegben gyúrva
lefagyasztja ujjaink,
találat hőt ad.
*****

Fehér világ
Mindent eltakar
a téli tökéletes
ingyenes lepel.

Rövid Hírek:
- A Szlovák Biatlon Szövetség a
közelmúltban felvette a 2014-es
Nyári Biatlon Viessman Kupa
sorozatba a galyatetői Nyílt
Nemzetközi Bajnokságunkat
június 7-8. I. forduló (Revuca?)
június 28-29. II. (Predajna?)
augusztus 9-10. III. Galyatető
augusztus 30-31. Csehország
szeptember 6-7. IV. Vyhne
- a Sífutó-Biatlon Hírmondó
várja írásaitokat, híreket, eredményeket, észrevételeket, régi
és fotókat, dokumentumokat –
lehet, hogy innét már csak egy
ugrás, és egyre színesebb, gazdagabb lesz ez a kis lapocska.
Ne félj! Ha kell segítünk. Terveink között szerepel egy sportolói rovat – Miért ne?
Szerkeszd TE!

MEGHÍVÓ

A Sífutó-Biatlon Hírmondó sorozatot
indított a Szocsi Olimpia
előkészületeiről, felkészülésünkről

A Magyar Sí Szövetség közgyűlésére
A Magyar Sí Szövetség elnökségének döntése, valamint az
Alapszabály 11.§ alapján a 2013. évi tisztújító közgyűlést

Olimpiai kiküldetésre esélyes versenyzőink nyári
felkészülése jól sikerült, melyről az
alábbi néhány hírünkben kerül be: *
Most Berecki Brigitta keretedzőt
kérdeztük:

2013. október 29-én kedden 14 órakor tartjuk
A közgyűlés helye:
Sportok Háza
(1146 Budapest XIV. kerület, Istvánmezei út 1-3.)
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló
bizottság, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők
megválasztása, napirendi pontok elfogadása
2. Az Elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt
időszakról.
3. Alszövetségek
4. Alapszabály módosítás
5. Elnökségi tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztása
6. Sportágstratégia
7. Költségvetés
8. Egyebek
A közgyűlés napirendre tűzi továbbá a tagok javaslatait is, ha
azok a közgyűlés előtt legalább két héttel megelőzően írásban
benyújtásra kerülnek. Az ezt követően beterjesztett javaslatok
csak akkor tárgyalhatók, ha azt a közgyűlés szavazattöbbséggel
(több mint 50%) elhatározza. Az egyes napirendi pontokhoz
érkező javaslatokat az elnökség megvitatást követően beterjeszti
a közgyűlés számára.
Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az esedékes tisztújításra
tekintettel az elnökség megválasztotta a 3 tagú Jelölő
Bizottságot, tagjai:
Schäffer János (elnök)
sisch@t-online.hu
Dr. Tóth Szabolcs
ttszabi@yahoo.co.uk
Rádics János
janosne.radics@gmail.com
Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy a hatályos Alapszabály 16.§ (2)
bekezdése értelmében „Választott tisztségviselő csak olyan
magyar vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgárságú személy lehet, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától.”
A tagok a javasolt jelöltjeik nevét és elérhetőségét kérjük, hogy az
jelölő bizottsági tagok fenti e-mail címére vagy a szövetség címére
office@skihungary.hu 2013. október 15-éig küldjék meg Amennyiben
a közgyűlés a meghirdetett fenti időpontban határozatképtelen, úgy a
megismételt közgyűlést változatlan napirendi pontokkal és változatlan
helyszínre 2013. október 29-én kedden 15 órára hívjuk össze, amely a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az MSíSZ Alapszabálya (11.§ (3)) értelmében a Szövetség jogi
személy tagjai (egyesületek) EGY szavazattal rendelkeznek.
A közgyűlésen szavazati jog nélkül vehet részt az az egyesület,
amelyik éves tagdíját 2013. október 28-ig nem fizette meg, illetve
amelyik 2012. október 30-tól 2013.október 29--ig nem vett részt a
versenyrendszerben, vagyis nem indított igazolt versenyzőt az MSíSz
versenynaptárában szereplő egyetlen versenyen sem, s tagsági
jogviszonya már több mint 12 hónapja fennáll.
A közgyűlésen az egyesület által delegált, szavazattal rendelkező
KÉPVISELŐT az egyesület írásban köteleses jelezni ( fax: 460-6894,
e-mail: office@skihungary.hu).
Ezt az igazolást legkésőbb a közgyűlés kezdetéig kell eljuttatni a Sí
Szövetséghez, a Mandátum-vizsgáló Bizottság elnökének. A szavazati
joggal nem rendelkező tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok
tanácskozási joggal a közgyűlésen részt vehetnek.
Budapest, 2013. október 13. A Magyar Sí Szövetség nevében:
Kálomista Gábor
elnök

Kapitány Ildikó
főtitkár

„Az olimpiai csapat egy felépített, tervszerű program alapján készül. Jelenleg 6 fő dolgozik együtt.
Szőcs Emőke, Papp Ildikó, Simon Ágnes, Szabó
Milán, Gombos Károly és Kónya Ádám.
Eddig 3 edzőtáboron vannak túl, jelenleg a 4-ik
zajlik éppen. Az edzőtáborok Ramsauban kerülnek
megrendezésre, ahol kiváló síroller pálya, lőtér és
természetesen havas sífutó pálya is található.
A programban vegyesen szerepelnek a sírolleres,
havas, erősítő, koordinációs és lövészeti tréningek. A csapat munkáját Merlin Liederer is segíti,
aki korábban versenyszerűen sífutott.”

Képek a magyar sísport múltjából
I

2007. Vasa-futás
Bekecs Zsuzsa

