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Ahogy az SMSZ-t elképzelem… 

 

Természetesen rengeteg dolog eszembe jut arra a kérdésre, hogy milyen elképzeléseim 

vannak az SMSZ működésére vonatkozóan. De ha egy gondolatban kell összefoglalnom: 

Minden évben kb. 30-50 fő szerez oktatói képesítést, azaz mára több-száz aktív tagja 

lehetne az SMSZ-nek, ezáltal egy elsöprő erejű, ismert és elismert szervezet lehetne. 

Ehelyett a végzettek jelentős része eltávolodik a szervezettől, olyan okkal, hogy „ilyen 

kirekesztő, belterjes, mégis konfliktusokkal teli szervezetnek eszem ágában sincs tagja lenni, 

pláne ha még pénzbe is kerül”. 

Pedig lássuk be, ez erős túlzás, mégis valamiért ez lett a szervezet imidzse első közelítésben. 

Elnökségi tagságom esetén elsődleges feladatomnak tekinteném ezen változtatni, és azt 

elérni, hogy a végzett síoktatók akarjanak a közösség része maradni. Ehhez meglátásom 

szerint a következőket szükséges elérni: 

• Szakmai presztízs: Már az 1*-os képesítés megszerzése is legyen komoly gyakorlati 

vizsgához kötve. Ne kaphasson képesítést az, akinek remeg a lába, ha ki kell állnia egy 

gyerekcsoport elé! Inkább legyen fele ennyi SMSZ vizsgás síoktató, de azok a cég 

büszkeségei legyenek, ha valaki meglátja rajtuk az SMSZ logós kabátot. 

• Mindenki a maga helyén: Jó lenne az elnökségben igazi csapatként működni, ahol 

mindenki abban a szerepben tevékenykedik, ami neki komfortos, amiben igazán 

hasznára tud lenni a szervezetnek. A havon a legjobb síelő/oktató legyen a 

főkolompos, az EU-tesztes tárgyalásokon pedig a „sportdiplomata” 

• Jobb a békesség: Ne rivalizáljunk a többi szakmai szervezettel, hanem próbáljuk meg 

megtalálni, hogy melyiknek mi az erőssége, profilja. Főleg külföld felé lehet 

megmosolyogtató az, hogy egy tízmilliós alföldi országnak nemhogy több sí 

szövetsége van, de azok még csatároznak is egymással. Ebből mindenki csak 

vesztesen jöhet ki. 

• Tartalmas programok: Mivel a főszezonban jellemzően szétszéledünk, ezért igazából 

az itthoni (hómentes �) programok révén tudunk kapcsolatba kerülni egymással. 

Legyenek ezek a programok olyanok, amire kedve van az embernek elmenni. Ne este 

10-ig tartó elnökségi viták legyenek arról, hogy ki kinek a keresztfia, hanem szakmai 

fórumok, színes oktatási élménybeszámolók, kirándulások, közös mozi, stb. 

 

 

Remélem, hogy elképzeléseimmel sokan tudtok azonosulni. Ha esetleg kérdésetek, 

észrevételetek van, keressetek nyugodtan. 
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