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Eseménynaptár 2013-14.
december-január-február
12.28-12.29. Viessmann Kupa
Osblie Slovákia
01.06. Edzőbizottsági Gyöngyös
01.02-05. Biatlon VK Oberhoff
01.02-05. IBU Kupa Ridnaun
01.02-05. FIS sífutóv. Saalfelden
01.05. Ski-tour gyermek Skalka
01.06-11. Biatlon VK Ruhpolding
01.06-11. IBU Kupa Ridnaun
01.13-19. Biatlon VK Antholz
01.14-19. FIS sífutóv. Predeal
01.15-19. IBU Kupa Altenberg
01.18-19. Viessmann Kupa Osblie
01.26-02.03. U23sífutóVB ITA
01.27-02.04. IBU EB Nove Mesto
01.30-02.23. Olimpia Szocsi
A hóviszonyok függvényében a
Panoráma SE minden vasárnap
Sífutó versenyt rendez Galyatetőn
– Rajt. 11.00-kor ***

Minden Kedves Olvasónknak
Kellemes Ünnepeket és Hógazdag
Új Esztendőt Kívánunk!

Hitted volna? * Hogy...

...Egy 1991-es felmérés szerint
az amerikaiak 49 % nem tudta,
hogy a fehér kenyér
búzából készül.

Lacóbá mesél * * * A nagy ajándék * * *

Az 1950-esévekben önmagunk gyártottuk
a szaloncukrot (persze, amikor már kiderült, hogy nem a Jézuska hozza a fát), s már hetekkel előtte
dolgoztunk raja Angyal-mamámmal *** ...Az én mamám apróra darálta a kristálycukrot, majd ketté

osztotta. Meleg vizet kevert hozzá, és az egyikbe szörpöt, a másikba pedig csokiszerűvé főzött kakaóport
rakott. Aztán beleöntöttük a formába, amiben – fejjel lefelé – 45 darab fért. Egy napig állt a hideg kamrában
– persze én sűrűn nézegettem, hiszen előbb is megköthet. Másnap este tehát volt 45 darab szaloncukor. 23
csokis, 22 szörpös, és van vagy száz darab szaloncukros papírom. Már szépen kivasaltam őket előre, így
kevesebbet kell majd vele vesződni. No és, itt az én titkom: azért vállalom ezt a feladatot, mert így tudom,
hogy melyikbe csomagoltam a csokisat. Nagyon finom ám a csokis. Bizony.
Jól haladok. Minden este 10-15-öt tudok megcsinálni. A kis szerszám, amit apu újított a papír elcsavarására,
nagyon megkönnyíti a munkámat. Néhány papír elszakad ugyan, mert már el volt rongyolódva, de ezekről le
kell venni a fényespapírt, mert a díszeket, diót még bele lehet majd csomagolni. Azonban még így is maradt
vagy ötven üres. Ebbe tavaly széndarabokat csomagoltam, de idén már nem lehet, mert kevés szenet tudtunk
gyűjteni a siferben. Mások ilyenkor kavicsot csomagolnak bele, de én kitaláltam egy sokkal jobb megoldást:
makkot csomagolunk bele. Apu nagyon elégedett volt a találmányommal, és megsimogatta a fejem, de az
asszonynépnek sem volt ellenvetése. Elkészültem. Nagyon gyönyörűek. Büszkén nézek végig a művemen.
Csak én – csakis én - tudom melyikben van a makk, melyikben a szörpös, és melyikben a csokis szaloncukor.
Eljött december 24-e. Nagyon vártam ezt a napot. Most is, pedig már nem annyira érdekes mint régebben,
amikor még elhittem a Jézuskát, meg ilyesmit. Mostanában már tudom előre, hogy mit fogok kapni, mert az
összes fellelhető rejtekhelyet ismerem. Talán majdnem mindet, hiszen minden évben a fő ajándékomat még
mindig titokban tudták tartani. Gondolkodtam már rajta, de csak addig jutottam mindig, hogy mamáéknál lehet az a jónál is jobb dugihely. Egyébként biztos rálelnék. Ugyan mi lesz az idei nagy ajándékom? A mackóalsó, a cipő, a zokni, a trikó, az ing, a pulóver, valamilyen könyv, táblacsoki meg ezek már biztosak. Ezek
minden évben ott vannak a fa alatt. De a fő ajándék... Nemsokára kiderül.
Tegnap voltunk apuval az erdőn és elhoztuk azt a fenyőt, amit még a nyáron kinéztünk karácsonyfának. Nagyon formás. A felújított talpát már Mikulás előtt lefestettem ezüstfestékkel. Szép lett. Aztán így a fával
még szebb. Most pedig már egyenesen gyönyörű, hiszen felkerültek a díszek, a szaloncukor, a gyertyák, a csillagszóró. Minden évben szebb és szebb, amióta a nővéremmel díszítjük. Most már mi lettünk a Jézuskák.
Alig tudom kivárni az ünnepi vacsora végét, hiszen akkor megyünk fel a hidegszobába, és bontjuk az ajándékokat. Ugyan mi lesz a nagy ajándékom? Olyan izgalommal várom, mint régen, amikor még kisebb voltam.
Eljön ez is. Elmondjuk az imádságot. Felvágjuk az almát. Megeszi mindenki a saját negyedét...
Alig nyelem le, s már rohanok is. Benyitok. Ragyog a fánk. Égnek rajta a gyertyák, de valami egészen különös
dolgot veszek észre: Meleg van a hidegszobában. Már hogyne lenne
meleg, hiszen a sarokban duruzsol egy öntöttvas kályha. Nem tudok
szóhoz jutni a meglepetéstől. Gyönyörű. Az egész nem nagyobb egy méternél, de szép formás. Lábai állatlábra emlékeztetnek, díszes mintázat
van körbe rajta, és szépséges kis ajtajai vannak. Melegít. Teljesen lenyűgöz. Le sem tudom venni a szemem róla, míg lassan közelítek felé.
Egyre jobban melegít. Meleg lesz a hidegszobában. A hidegszobában
még csak nyáron volt meleg, akkor is ritkán. A hidegszobában még sosem volt igazán meleg. Egy gyönyörű vaskályhácska. Letérdelek elé, és
nézem az apró huzatlyuk mögött billegő lángot. Hihetetlen. Meleg lesz
a hideg szobában. Hányszor képzeltem el ezt a pillanatot? Hányszor
álmodtam róla, hogy nálunk is lesz kályha a szobában? És most itt
van. Itt tündököl. Ragyog. „Köszönöm Uram, hogy meghallgattál, köszönöm az ajándékot” - suttogom magamban.
- Meg sem nézed az ajándékokat? - kérdezi anyu a hátam mögül.
- De, de. Igen. Jövök már... (részlet az Aggyig taóncojj c. kötetből)

Következő számunkból: Testvérek sorozat * nemzetközi kitekintés * Szocsi 2014 * Fotók a
Magyar Sí Szövetség 100 évéből * Eredmények, szemelvények, képek * Hitted volna?

Közösségi Munka Galyatetőn

*** Hívtatok, jöttünk – mondta egy segítő Galyatetőn! Köszönet azoknak akik
szabadidejüket áldozták arra, hogy a télen is tudjuk még használni a házat: a Bodnár család, Farkas László, Sári Viktória, Gyallai
Soma, Holló Miklós és a Vasas brigád, Szép Attila id., Szép Attila, Hegedűs László, Hegedűs Kitti, Lihi Péter és jómagam Lacobá.
A Farkas László által felajánlott lemezzel 34 méter hosszon leborítottuk a homlokzat tetejét, ahonnét az épület beázott. A
lemezeket a helyszínen hajlította a brigád méretre, és igazi profi munkával rakták a helyére – a Profilan KFT-nek a szerszámokat,
gépeket, kisebb kellékeket köszönjük, ugyanakkor ők előlegezték meg a hőtárolós kályhákba a betétet, melyet reméljük majd a
használat során befolyt összegből vissza tudunk fizetni. Sikerült az átázott vakolat és falrészeket eltávolítani, a képeken látható,
hogy senki sem tétlenkedett. A Honvéd Zalka vállalta, hogy a havas napok plusz-áramköltségeként az igénybe vett napok után
3500-3500 forintot befizet a Szövetség kasszájába, míg az igénybe vevő egyesületek versenyzőnként napi 100 forintot fizetnek
ezekre a plusz költségekre – ezekből a bevételekből szeretnénk majd kifizetni a betétek díját és a plusz áramdíjat.
Ne féld a holnapot! - (csak az időnek köszöntünk)
Ja! Gondoltam egyet – remélem nem bánod,
Dumáltunk eleget – csináljuk most máshogy!
Mi örömmel jöttünk – melóztunk – mint látod?
Van még hely mellettünk – a te helyed barátom!

A Vasas-brigád és Szép-ék
a pályán ténykedtek

A Sífutó-Biatlon Hírmondó sorozata a Szocsi Olimpia előkészületeiről, a kiküldetésre
esélyes versenyzőink felkészülésünkről, versenyekről és régi olimpiákról

November * elkezdődött a hajrá Régi olimpiák eredmények, képek:
az olimpiai kvótáért: Versenyzőink
igazán kitettek magukért. Mindenkiről elmondható ez, hiszen valamennyien jó
százalékos elmaradást hoztak az IBUkupákon. Sőt Szőcs Emőke 10%-on belüli, Gombos Károly 10%-ot közeli eredménye kiemelkedőnek tekinthető. Persze
van jobb és lesz is. Abban is reménykedünk, hogy nem fog majd a végső elszámolásnál hiányozni, hogy a fiúknál nem
használtuk ki a 3 fős indulási lehetőséget.
Fontos lenne a jövő miatt, hogy a hátralévő IBU kupákon a
3 fiú tudjon indulni. Jelenleg Gond Balázsnak van indulási
lehetősége, míg a többiek az év végén igyekeznek teljesíteni
a 30%-os szintet Osrblieben a Viessman Kupán. * Az
olimpiai kvótában a fiúknál és a lányoknál is van esély, de
ez sajnos több összetevős. Azért:

3X5 km-es női sífutó
váltó - Balázs Éva,
Tarnai
Sándorné,
Hemrik Ferencné – 8.
helyezést ért, s bár ez
az utolsó hely volt,
mégis említést érdemel, hogy hatalmas
meccset vívtak lányaink a 6. helyért. Egyéniben Balázs Éva 19.
Hemrik Ferencné 29.
Tarnai Sándorné 30

A Sífutó versenyek helyszíne 1964

Hajrá Fiúk *** Hajrá Lányok
A részletes eredmények folyamatosan nyomon követhetők –
itt: http://services.biathlonresults.com/schedule.aspx

No, és a sífutók! ***

Szabó Milán már az első versenyeken teljesítette az olimpiai A-szintet, ám nem csupán a remek
FIS-pontokat hozta, de a sprintben elért 22. helyezése élete
legjobbja. Milánnak hatalmas esélye van a 300-ba kerülésre és
ezzel egy másik kvóta megszerzésére is esély mutatkozik. Kónya
Ádám és Gombos Károly eredményei is biztatóak, de a lányok –
Szőcs Emőke, Papp Ildikó, Simon Ágnes - is javítottak azon a
bizonyos öt legjobb FISpontátlagon. A fiatalok is indultak már
egy-két FIS-versenyen, hiszen számukra fontos a FIS-pont a
junior VB-n való induláshoz – s bizony nekik még erős a
felnőttek mezőnye.

Szép volt Milán! Szép volt Lányok, Fiúk! Hajrá!
A részletes eredmények folyamatosan nyomon követhetők –
itt: http://data.fis-ski.com/cross-country/calendar.html

Sífutóink Balázs Éva 24-27., Holéczy Tibor
Holló Miklós 64-59-45. helyezést értek el.

49-57-42.,

Képek a magyar sí múltjából: *

amikor még volt
csapatverseny és volt csapatunk – 1993 Borovecz (Molnár Tamás,
Panyik János, Horváth Péter, Holéczy Tibor.

Sapporo * 1972 * és a régi üvegkorongos tábla. Amikor
lelőtte valaki az 5 lövést lehúzták a lőállásba, és kicserélték.
A lövészet nagyöbű puskával folyt és 300 méterre. A
költségek miatt (??) egyetlen magyar induló volt
műkorcsolyában. Semmi másban nem indultunk.

Edzőtábor a Hargitán: Képekben (Büki Gábor fotói)

Köszönet a Magyar Sí Szövetségnek – Dr. Kaszó Klárának –
hogy a nehézségek ellenére lehetővé tették az utánpótlás őszi
táborát. Köszönet a szülőknek, a közreműködő edzőknek és
természetesen köszönet a sportolóknak, akik szépen végigdolgozták a tábort, s persze köszönjük a vendéglátást. Reméljük
jövőre is lehetőségünk lesz a felkészülés e fontos állomására.

