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VÁLASZTÁS - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 
 
Jelölési határidő: augusztus 25. ! 
 
A májusi évi rendes Közgyűlésen a tagság új személyi összetételű Elnökséget választott, a Szakmai Alelnök 
pozíciója azonban egyenlőre még üres. A Felügyelő Bizottság a májusi választás lebonyolítását szabályosnak találta. 
A Fővárosi Bíróság pedig a változásokat bejegyezte. A Szakmai Alelnök és további két Elnökségi Póttag 
megválasztására a 2011.  szeptember 20-án a Rendkívüli Közgyűlésen kerül sor. 
 
Kérjük, hogy jelöléseiteket legkésőbb 2011. augusztus 25-ig elektronikus levélben a Jelölő Bizottság mindhárom 
tagjának küldjétek meg: 
 
Horváth Rita: mailto:mritam.horvath@gmail.com 
Huszár Ágnes: huszaragica@yahoo.com  
Reparszky László: replaci@kanyarsiklub.hu  

A jelölésről bővebben: http://www.sioktatas.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1 
 
 
IRODA 
 
Az SMSZ Iroda működéséhez a helyet továbbra is Egri Kati biztosítja téritésmentesen a Bécsi út 314. B. I. 2. szám 
alatt. Az ügyviteli, titkári teendők ellátására július 15. napjával kezdődően az Elnökség Horváth Ritát bízta meg. 
 
Tagsági és egyéb ügyintézési, szervezési kérdésekben Rita elérhetősége: 
e-mail: iroda@sioktatas.hu 
mobiltelefon:  +36 30 212 2105 
irodai telefon: +36 1 387 2186 
személyes irodai ügyintézés előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőleg kedden és csütörtökön  
 
Az Elnökség tagjai az info@sioktatas.hu címen érhetők el. 
 
 
TAGDÍJFIZETÉSI HATÁRIDŐ 
 
Ne feledjétek, az éves tagdíj összege ebben az évben is 8000 Ft/fő, a nyugdíjas és nappali tagozatos tanuló esetén: 
4000 Ft/fő mind a rendes, mind a pártoló tagok részére. 
Kérjük, hogy a 2012. évi tagdíjat az alábbi számlára történő utalással vagy befizetéssel legkésőbb 2011. október 31-
ig rendezzétek: 
 
A koordinációra való jelentkezés esetén a tagdíj legkésőbb szeptember 15-ig befizetendő! 
 
Számlaszám: OTP Bank Nyrt: 11701004-20132792-00000000 
 
 
TF-SÍOKTATÓKÉPZÉS, JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. SZEPTEMBER 15. 
 
A Semmelweiss Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar idén is indít államilag elismert, OKJ-s 
szakképzettséget nyújtó tanfolyamot „sportoktató sí szakákban”. 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 15.  
Bővebb információ: http://tf.hu/felvetelizok/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam/ 
 
Akinek van olyan ismerőse, rokona vagy barátja, akiről tudja, hogy tervezi az oktatói tanfolyam elvégzését, értesítse 
a lehetőségről és a jelentkezési határidőről. 
 
 



ŐSZI PROGRAMOK 
 
A közelgő 2011-2012-es szezonban is szeretnénk tagjainknak minél több érdeklődésre számot tartó programot 
szervezni. Ezért az új Elnökség a májusi Közgyűlést követően áttekintette a folyamatban lévő ügyeket, majd 
megkezdte a szezon előkészítésével kapcsolatos teendők ellátását. 
 
Július 16- án szombaton sikeres sportprogramot szerveztünk a Normafán. Beszámoló és videó: 
http://www.sioktatas.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=1 
 
 
ÉVADNYITÓ A VISEGRÁDI NAGYVILLÁM SÍPÁLYÁN 
 
-  Időpont: 2011. szeptember 10-én, szombaton 14 órától 
-  Program: 

- nordic walking, gyepsí, trikke-roller, skike 
- elsősegélynyújtás előadás 
- bográcsgulyás 

A program nyitott, mindenkit szeretettel várunk! Gyertek családdal, barátokkal, ismerősökkel! A bográcsgulyás 
elkészítése végett örülnénk, ha a részvételeteket előzetesen jeleznétek az iroda@sioktatas.hu címre küldött levéllel 
lehetőleg szeptember 8-ig! Italt mindenki hozzon magával !  
 
Telekocsit szervezünk. Kérjük, jelezzétek, ki az, aki kocsival megy és vinne mást/másokat is, illetve ki az, aki 
szeretne beülni máshoz. 
 
A mellékletben olvashatjátok a Trikke-rollereket üzemeltető Carving Vehicles Team levelét a síoktatóknak nyújtott 
kedvezményes ajánlatról. 
 
 
BESZÁMOLÓ AZ INTERSKI KONGRESSZUSRÓL 
 
− Időpont: október 4. 18 óra 
− Helyszín: egyeztetés alatt 
 
Az est programjára nem csak tagjainkat várjuk, hanem minden kedves érdeklődőt is. Az Interski Kongresszus az 
oktatói szakma csúcsrendezvénye, ahol a világ legjobb síoktatóitól tanulhattunk és tapasztalhattunk. Az 
összegyűjtött információkat, élményeinket ezen az esten osztják meg azok, akik kongresszuson részt vettek. 
 
Az előzetes beszámoló a honlapon olvasható: 
 http://www.sioktatas.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=45 
 
 
AZ ISIA VEZETŐSÉGE ÚJRA BUDAPESTEN TARTJA ÜLÉSÉT 
 
- Időpont: 2011. október 9-11. 
 
A tavalyi sikeres programra tekintettel az ISIA Elnöksége ismét megkereste az SMSZ-t azzal, hogy ebben az évben 
a technikai bizottság kibővített ülését tartanának Budapesten, amelyen a tagországok képviselői az ISIA 
Minimumstandard és a „Biztonság a sípályán” kérdésköreit tárgyalják. Ez a megkeresés mindannyiunk számára 
nagy megtiszteltetés, örömmel vállaltuk a szervezési feladatokat. Előre is arra kérünk Benneteket, jelezzétek az 
iroda@sioktatas.hu email-címen, ha feladatokat tudtok vállalni (városnézés, programszervezés, hostesskedés, reptéri 
transfer stb). Fél nap is segítség, számítunk Rátok! A másfélnapos konferenciát úgy szervezzük, hogy azon az 
SMSZ tagok ingyenesen részt vehessenek. A tanácskozás angol nyelven folyik. Használjátok ki a lehetőséget, 
gyertek el konferenciára ! 
 
 



KOORDINÁCIÓS TÁBOR 
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2011. szeptember 15 ! 
 
Mint ahogy erről már értesültetek, idén megszokottnál korábbi időpontban szervezzük a tábort. Folyamatosan 
regisztráljuk a jelentkezéseket. Igyekezzetek, mert a helyek száma korlátozott. A szokásos program mellett további 
érdekes szakmai programokat is szervezünk.  
A jelentkezők között LEKI botokat sorsolunk ki !  
 
A koordinációról bővebben: 
http://www.sioktatas.hu/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=127&year=2011&month=11&day
=10&Itemid=125 
 
 
ÚJRA ALPESI BIZTONSÁG TÁBOR 
 
Kellő számú jelentkező esetén november elején (a koordinációval pár napos átfedésben) ismét megszervezzük a 
nagy sikerű alpesi biztonság tábort osztrák oktató közreműködésével. A táborba minden síoktató végzettségű tag 
jelentkezhet, aki a terepsízésben is rendelkezik némi gyakorlattal. A jelentkezésnek nem előfeltétele a ***-os képzés 
megkezdése. A tábort ajánljuk mindazoknak, akik a következő 3 évben szeretnének a ***-os képzésben részt venni, 
illetve mindenkinek, aki e témakörben mélyebb ismereteket szeretne szerezni.  
 
Kérjük az érdeklődőket, hogy mielőbb jelezzék az iroda@sioktatas.hu címen részvételi szándékukat annak 
érdekében, hogy felmérhessük van-e minimum 10 fő jelentkező. 
 
 
ÚJ HONLAP 
 
Az elmúlt évek fejlődése szükségessé tette az SMSZ honlapjának megújítását. Az új honlap főbb céljai, hogy minél 
több friss információ elérhető legyen, több multimédia tartalommal rendelkezzen, mind az aktuális mind a ritkábban 
változó információk könnyen, intuitívan elérhetők legyenek. További fontos követelmény, hogy  a tartalom és a 
menürendszer is könnyen bővíthető, változtatható legyen, hiszen az új honlap fejlesztése folyamatosan fog 
megtörténni és az új honlapnak is évekig kell majd a Szövetséget szolgálnia, amely idő alatt az elvárások is változni 
fognak. Az új honlap menüterve, funkcionális leírása és egyéb műszaki követelményei szakértőkkel egyeztetés és 
kidolgozás alatt van. Elkészítésére hamarosan pályázatot bocsátunk ki. 
 
Addig is lájkoljátok az SMSZ-t a Facebookon:  
http://www.facebook.com/pages/Sukosan-L%C3%A9b%C3%B6jth%C3%A1z/122998757753900#!/sioktatas 
 
A Demo Csapat Facebook oldala: 
http://www.facebook.com/pages/Sukosan-
L%C3%A9b%C3%B6jth%C3%A1z/122998757753900#!/hungarian.interski.demoteam 
 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVEK 
 
Az új Elnökség célja többek között, hogy a összefogja a magyar síéletben résztvevőket és megszervezze azt az  
együttműködést, mely révén a síelés és a szakszerű síoktatás népszerűsíthető. Az eddigi kimagasló szakmai munka 
folytatásán túl fontos feladatának tekinti a tagok számának bővítését és az SMSZ jelenlétének erősítését 
sportszakmai körökben. Az összefogás első lépéseként augusztus 29-re találkozót szervezünk, ahol az 
együttműködés kérdéseiről tanácskozunk. 
 
 
Fenti témákban várjuk hozzászólásaitokat, ötleteiteket. 
 
 



ÁLLÁSAJÁNLAT 
 

A Pasaréti Síiskola síoktatókat keres fiatalos csapatába! 

Munka jellege: síoktatás műanyagpályán szeptembertől áprilisig, hétköznap hétvégén egyaránt, külföldi sítáborok 

a síiskolával.  

Munkavégzés helye: Budapest, Vasas Pasaréti Sportcentrum  

Elvárások:  
-           kiváló sítudás és pedagógiai készség,  
-          fiatalos lendület, kreativitás 
-          nagy munkabírás, terhelhetőség, lelkesedés 
-          kiváló kommunikációs készség és problémamegoldó képesség 
-          önálló munkavégzés, empátia, gyerekközpontúság 
-          pontosság, precizitás, szervezettség 

Előny: 
-          SMSZ vagy más vizsgarendszerű oktatói végzettség,  
-          műanyag pályán szerzett oktatói tapasztalat, 
-          idegennyelv ismeret,  
-          oktatói felelősségbiztosítás 

 Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal az info@pasaretisiiskola.hu email címen.  

Csak azok jelentkezését várják, akik megfelelnek a fenti kitételeknek. 

 
Sporttársi üdvözlettel: 
SMSZ Elnökség 
 
 
MELLÉKLET 
 
 
Szeretettel hívunk minden síoktatót, hobby-síelőt és más hasonló sportokat kedvelőket Trikke élménytúráinkra! 
 
Legyen szó városi terepről, erdei-lejtős utakról, „downhill” túrákról az öröm és felszabadultság garantált! 
 
Túráinkon Trikke elektromos, háromkerekű rollereket használunk, amelyekkel a mozgás nagyon megközelíti a 
síelést! Nagyon könnyen elsajátítható a mozgás és minden körülmény között stabil a három ponton való 
támaszkodás miatt! Ezért várjuk azon vendégeinket is, akik kevésbé vagy egyáltalán nem jártasak a hasonló 
sportokban, mert könnyen megtanulható és nagy élmény! (családtagok, gyerekek, barátok,…) 
 
Síoktatóknak kiemelten ajánljuk a downhill túráinkat! Utjaink során több a lejtő, ahol a Trikke 3carv technológiának 
köszönhetően igazi carving íveket húzunk! Szóval semmi lazsálás, nyáron sem! ☺ (Gellért hegy, Normafa-Erzsébet 
kilátó, Dobogókő-Visegrád, Pilisszentkereszt-Szentendre) 
Továbbá minden síoktató részére túráinkból 50% kedvezményt biztosítunk! 
 
Bérlés: 
Azon síoktatók részére, akik szeretnék igénybe venni a járműveket saját túrák, síiskolák, rendezvények, sportnapok, 
edzések céljára, lehetőséget biztosítunk bérlésre! 
Mindehhez biztosítjuk a szervíz hátteret, az előzetes, ingyenes kipróbálási lehetőséget, ingyenes kiképzést az eszköz 
használatáról, a mozgás elsajátításáról és továbbadásáról, túravezetésről! 
 
Kapcsolat: 
http://www.carvingvehicles.hu  
 
Trikke it! 
„Everithing’s skiable!” 
 
„Sporttársi üdvözlettel” 
 
Mihály András 


