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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Interski kongresszusokon minden országot egy szervezet, egy delegáció képvisel. Ez a szervezet 
Magyarország esetében a Síoktatók Magyarországi Szövetsége, amely az Interski tagszervezete. Az elmúlt 25 
évben az SMSZ minden Interski kongresszuson részt vett, képviselte a magyar síoktatást. Ezek közismert 
tények, épp ezért meglepő volt az ISE részéről, hogy az SMSZ megkerülésével próbált jelentkezni a 
kongresszusra. 

Az SMSZ elnöksége a delegáció összeállításának irányelveit már tavaly megvitatta és eldöntötte. 

A 2011-es st. antoni -nagyszerű és meg is ünnepelt- demo szereplést követő szervezeti események okán, az 
SMSZ keretében és érdekében tovább dolgozók a korábbi demo-felkészítésen alapuló építkezés helyett 
másfajta, a szakmai együttműködésen és a kiképzői munkába minél szélesebb kör bevonásán alapuló munkát 
kezdtek és folytatnak. 

Ennek megfelelően, valamint a távoli helyszín okán, a koncepció abba az irányba terelődött, hogy a delegáció 
alkalmas legyen a magyar síoktatás magas színvonalú képviseletére az Interski kongresszus összes programján 
(előadások, workshopok, freestyle bemutató, demo bemutató, paralel szlalom csapatverseny). Ebben a 
koncepcióban maga a demo kisebb hangsúlyt kap, míg az egyéb szakmai kvalitások (pl. „írástudás”, 
csapatmunkára való alkalmasság és a programokhoz illeszkedő feladatokra való felkészültség) nagyobb 
jelentőséget nyernek. Az indokok között érdemes megemlíteni, hogy a st. antoni 19 fős demo csapat tagjai (4 fő 
kivételével) összességében kevesebb számú szakmai beszámolót készítettek el a tagság számára, mint a demón 
kívüli delegációtagok (6 fő). 

Alapvetőnek tartjuk, hogy a delegáció egységes fellépésű, azonos gondolkodású legyen és az SMSZ koncepciót 
képviselje. Éppen ezért azokat a tagjainkat kértük fel a delegációban való részvételre, akik intenzíven vettek 
részt az elmúlt négy év szervezeti életében, szakmai munkájában, és aktív, elkötelezett tagjai az SMSZ 
közösségének. A meghívottakat a korábbi kongresszusok tapasztalataiból tanulva összetett szempontrendszer 
alapján szelektáltuk. Részvételüket szigorú feltételekhez kötöttük annak érdekében, hogy az együttműködő 
delegáció a kongresszuson szerzett tapasztalatokat, ismereteket hatékonyan tudja összegyűjteni és megosztani 
több száz fős tagságunkkal és a teljes hazai síszakmával. Elsődleges célunk, hogy a magyar síoktatást méltó 
módon képviselő, elkötelezett és összetartó közösséget küldjünk ki szerepelni és dolgozni a síoktató szakma 
legjelentősebb nemzetközi eseményére. 

 

 



A négyéves ciklusok alatt a szervezet az általa végzett szakmai munka jellemzőivel ad számot a többi ország 
előtt az aktuális SMSZ trendekről. Az Elnökség a szervezet keretében folyó munkáért - benne az Interski 
szereplésért is - felelősséget vállal, annak pozitív és negatív visszajelzéseit vállalja. Az elmúlt négy évben az 
SMSZ pozitív irányú fejlesztésében közreműködést nem vállaló, vagy gyenge aktivitást kifejtő szereplők 
bejelentkezését az SMSZ által delegálandó csapatba csak a hozzá lojális szakemberek esetében támogatja, 
hiszen a megszerzett tudás továbbadását a síoktatók közösségének is csak tőlük várhatja. 

A szakmai tapasztalatok megszerzésére a 2015-ös Interski kongresszuson és annak hazai publikálására vannak 
alkalmas, a szervezetért dolgozó és ahhoz lojális szakembereink. 

Az SMSZ vezetése méltányolja azt a szakmai munkát, amelyet más szakmai szervezetek és független 
szakemberek végeznek. Folyamatos szakmai érdeklődéssel és a pozitívumok beépítési szándékával figyeljük a 
meghatározó szerepet játszó szakemberek és a körülöttük vagy tőlük függetlenül formálódó közösségek által 
fejlesztett új irányzatokat. Hiszünk abban, hogy fontos a koncepciózus munka, de meggyőződésünk, hogy ez 
nem alapulhat elkülönülésen és kirekesztésen. 

Az ISE levele önálló delegáció és demo csapat részvételére, mint ahogy előző levelünkben is jeleztük, ezen 
döntések meghozatala és az Interski felé elküldött jelentkezés után érkezett. Mivel egy országnak egy 
delegációja van, egy szervezet képviseli, emiatt nem kívánjuk, és nem is áll módunkban egy, az SMSZ szakmai 
munkáját, irányát megkérdőjelező második küldöttség jelentkezését elküldeni. 

A jövőbeni együttműködés olyan fejlődésében bízunk, amelyben közös nevezőre hozhatók a szakmai érvekkel 
álcázott ellentétek. Egy olyan jövőben bízunk, ahol az együttműködés a perspektíva mindnyájunk számára.  

A közös munka megkezdése azonban nem a „fellépés” idején aktuális, hanem azt megelőzően. Nyitva állt a kapu 
eddig is ez után is nyitva lesz az együttműködésre, továbbá az IVSI kongresszuson való részvételre és a későbbi 
Interski Kongresszusokra is.  

A fentiek érvekre tekintettel az SMSZ elnöksége úgy döntött, hogy az itt felsorolt feltételek vállalása esetén 
lehetővé teszi a delegációba való egyéni jelentkezést az érvényes SMSZ tagsággal azaz érvényes működési 
engedéllyel rendelkező síoktatók részére. A jelentkezőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy elfogadja az 
SMSZ szakmai irányvonalát, méltó módon képviseli az SMSZ-t, a program teljes ideje alatt viseli az SMSZ 
egyenruháját, elfogadja a Magyarországot képviselő delegáció vezetői, dr. Babos Sándor és dr. Dosek Ágoston 
irányítását. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az SMSZ a jelentkező kongresszuson való részvételét anyagilag 
nem támogatja. 

A jelentkezési határidő: legkésőbb 2015. március 6. 

Jelentkezés módja:  a mellékelt jelentkezési lap kitöltött és aláírt példánya és egy az Interski Kongresszuson 
való részvételre vonatkozó motivációs levél megküldése e-mailen és postai úton. 

A jelentkezéseket az SMSZ Elnöksége a Szakmai Bizottság elnökével egyeztetve bírálja el (bejelentkezett 
többlet létszám, helyszíni szakmai munkára irányuló új javaslatok elképzelések a magyar workshopok és demo 
futamok lebonyolítására stb. alapján). Pozitív döntés esetén a jelentkező köteles az értesítéstől számított 5 
napon belül a kiválasztott részvételi csomagár teljes egészét az SMSZ számlájára utalni. A jelentkezést az SMSZ 
kizárólag a részvételi díj bankszámlán történő jóváírását követően adja le az Interski szervezőinek. Az Interski 
Kongresszus szervezőbizottságával remélhetőleg el tudjuk fogadtatni az utólagos jelentkezéseket is. 

  

Az későbbi együttműködés reményében: 

 

                                         dr. Egri Katalin 
                        elnök 
   az Elnökség képviseletében 

 

 

 


