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Az Interski Kongresszusokat négy évente szervezi meg a síoktatásban érdekelt szervezetek
ernyőszervezeteként az Interski International. A magyar delegációk rendszeresen részt
vesznek az eseményeken, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) képviseli a hazai
síoktatásügyet. A hivatalos magyar delegáció 13 főből állt, beleértve az SMSZ elnökét dr Egri
Katalint, aki egyben az Interski alelnökeként is delegált volt.

Részletes jelentés:

A rendezvény ezúttal először a Föld déli féltekén, a bolygónk legdélibb városában
Ushuaiában került megrendezésre, az ottani kora tavaszban.
30 nemzet képviseltette magát.
Engem kért fel az SMSZ, hogy a csapat vezetőjeként lássam el az utazás során felmerülő
vezetői feladatokat.
Előkészítés- résztvevők:
Az utazás előkészítésében dr Egri Katalin és az Iroda, továbbá a repülőutak előkészítésében
Polacskó Dániel utazási irodai közvetítőként vett részt.
Hasznos tanácsokkal látta el a csapatot Végh András, aki évek óta síoktatással tölti az argentín
teleket.
A csapat demóval kapcsolatos felkészítését és irányítását az Elnökség felkérésére Polacskó
Dániel látta el. Éppen azért érkeztünk 3 nappal korábban a helyszínre, hogy a magyar
kánikulából bele tudjunk rázódni a téli feladatba.

A szélvihar miatt leálltak a liftek, csapatunk „ejtőernyőzéssel” melegített az első napon



Aztán birtokba vettük a lejtőket:

Polacskó Danin kívül a korábbi Interski kongresszuson demó tag volt Csollány Csaba
(többször is), Végh András és Dalos Péter, újoncként vett részt Kovács Tamás Máriusz, Kiss
Dániel, Bánkúty Bence továbbá Fódi Gábor és Bojkó Balázs önkéntesen kapcsolódtak be a
felkészülésbe és a bemutató csapat kűrjeibe.
A demó csapat mellett egyéb teendőkkel foglalkozott még Takács Norbert és a csapattal
tartott még Hodován Zsuzsanna is, aki a budapesti felkészülés egyik leglelkesebb tagja volt.
Budapesten ugyanis támogatást kaptunk a Snowrider szimulátor és kondicionáló hely
ingyenes használatával, amely lehetőség jelentősen segítette szakmai felkészülésünket. Ennek
mozgatója Dalos Péter volt.

Körülmények:
Feladatom a helyszínen a napi programok véglegesítésében, az időrend kialakításában, a
csapat mozgatásában, a szervezők felé történő kapcsolattartásban merült ki.
A legutóbbi Interski kongresszuson már szembesültem a szakmai programok elosztásának
feladatával Ozsváth Miklós felkérésére, mivel ő a sérülése miatt ezen a területen
akadályoztatva volt.

A lelkes argentínok a helyi adottságok miatt (a lakóhelyünktől, Ushuaia városától távol eső
Cerro Castor síközpont miatt) továbbá szervezési gyakorlat híján nagyon feszes programot
készítettek, amelyet nehéz volt maradéktalanul teljesíteni. A csapatvezetői gyűlések rendre
gátolták saját megérkezésemet a kiselőadásokra.
Gyakorlatilag semmi egyébre nem maradt idő a kongresszusi feladatok mellett.
A vacsorák ottani szokás szerint késő estébe nyúlnak, így a szervezőknek nem jelentett
gondot este 10-ig feladatokat adni.



Szálláshelyünk:

A magyar delegáció két tantermi kiselőadást és két témában -négy csoportnak- gyakorlati
workshopot tartott.

Bánkúty Bence a „Step by step freestyle skiing” előadást és az ezt feldolgozó workshopot
tartotta meg, Kiss Dániel folyamatos asszisztálása mellett. Ők ketten a teljes kongresszus alatt
a freestyle témában fejlesztették tudásukat, és ezen a területen építettek kapcsolatokat.

A workshopot és kiselőadást Bánkúty Bence tartotta egy témára koncentrálva:
Szabadstílusú síelés lépésről-lépésre.
Kollégánk nagy sikerrel mutatta be a snowparkok biztonságos használatára rávezető
gyakorlatok sorozatát, a veszélyes de nagyon látványos trükkök elsajátításának
előfeltételeként. Különlegessége volt ennek a workshopnak az, hogy gyakorlatanyagát minden
síoktató és közepes síelő a megnyitott (flat-land) pályákon szabadon gyakorolhatja.

Takács Norberttel közösen tartottuk meg a másik előadást, amely „Teaching – learning –
development” címmel a magyar síélet aktualitásaival foglalkozott. Ehhez a tavaszi síiskolás
koordináción gyűjtött saját felmérési adatokat, továbbá három egyetemi diplomadolgozat
megállapításait használtuk föl.
A kérdőív kiértékelése alapján tettem megállapításokat a magyar jellemzőkről 4 témakörben.
Ezek a síoktató személyiségére, a feladatok jelenkori átstrukturálódására és az animációs
szerep megerősödésére, a sísport környezettel való kapcsolatára és szakmai kompetenciák
mérésére irányultak.
A kiselőadásunkra több mint 30 fő volt kíváncsi (párhuzamosan 7 helyszínen zajlottak a
meghirdetett programok). Mondanivalónkat sikerült az előttünk bemutatott kanadai workshop
és a korábban meghallgatott nagyelőadásokhoz igazítanunk, mivel az utolsó szakmai estére
került a szereplésünk.
A terepen tartott workshopunk az adó-vevő készülékek innovatív bevonásával történő oktatást
mutatta meg a kíváncsi résztvevőknek. Az SMSZ oktató kurzusain immáron négy éve
használt (VOX) készülékkel komoly szakmai gyakorlatra tettünk szert. Az oktatást és egyben



az oktatók képzésének hatékonyságát nagyban emeli a készülék használata, amely lehetővé
teszi a térben és időben legmegfelelőbb kommunikációt. Fejleszti a mozgáselemzést és
mozgáskorrekciós oktatói kvalitásokat a résztvevők körében. Megszűnteti a felesleges
várakozási időket az oktatás során, amennyiben a csoport kondicionálisan erre felkészült.
Lehetővé teszi a csoport hatékonyabb mozgatását, ezáltal az időkihasználás és a síélmény
magasabb szintre emelhető.

Workshop résztvevők búcsúzás előtt:

Erre a workshopunkra a demonstrációs első napon került sor. Ugyanazon a napon, amikor a
bemutató csapatunk helytállt a lejtőn. Nagyon nagy érdeklődés volt a workshop iránt, ezért a
rendelkezésre álló (Magyarországról kiutaztatott) 24 vevőkészüléknél sokkal nagyobb
létszámú csoportokkal indultunk a terepre, és három csoportot kalauzoltunk a megadott 1,5
órás időszakban. A csoportokat Takács Norbert, Dalos Péter és én vezettem, csoportonként
legalább 16 résztvevővel.
A workshopról előzetesen internetes hirdetést küldtünk körbe a résztvevők felé.
A tartalmi elemekről egy előzetesen elkészített szakmai anyag linkjét mellékeltük, amelyben
egy SWOT analízis is szerepelt a módszerrel kapcsolatban.
A terepi munka alatt a csoportvezetés praktikái, a síoktatóképzés előnyös megoldásai kerültek
homloktérbe. Kiemelten kezeltük a természeti környezet iránti fogékonyságot is–amely téma
a későbbiekben a nagyelőadásokban is fontos szerepet játszott.  Így mondanivalónk más
megvilágításban visszaköszönt még a vendégeink számára.

Az előadásunkat –korábbi gyakorlatokat felülíró elosztás miatt- 4 nappal előzte meg ez a
workshop, amelyet a rádió-adó-vevő (VOX) berendezések módszertani kihasználására
alapozva, de a magyar síoktatási vonulatot is jellemző 90 perces együttlétre terveztünk.



Vendégeink felől pozitív visszajelzéseket kaptunk, ugyanúgy mint Bánkúty Bence és Kiss
Dániel is.
Mindkét programban a konkrét utalásokat és feladatokat illetve a pozitív légkört tartották
pozitívumnak a résztvevők.
Mert ezekért a (rejtett információkért) mások programjain figyelmesnek, együttműködőnek
kellett lenni. Sok volt az általánosítás és a mellékvágányos (értsd részleteket taglaló) nem
egységre koncentráló megközelítés.
Az most a szakmai értékelések feladata, hogy a gyakorlatban is felhasználható és
működőképes egységként kezelhető információtömeget adjon át a szervezet tagjainak.
Tervezzük egy nagyobb szabású vetítés és több szakmai est megszervezését.

A demonstrátoraink 3 begyakorolt „kűrrel”, egy szakmai jellegű csoportos bemutatóval
(rövidlendületek különböző megjelenési formáit választotta hozzá a demó vezetőnk ) és egy
előre megadott technikai elemeket tartalmazó összehasonlító menettel álltak ki a bemutató
lejtő nagyszámú közönsége elé. (Polacskó-Csollány síelték a hosszú karc, rövid karc és
versenyszerű karcolás elemeit egy menetben.)
Képviseltük hazánkat a megnyitó és záróünnepélyen is a kért és megengedett egy-egy
menettel. (Ebben 11 illetve 12 fő szerepelt)

Öt nagyelőadás (key lecture), 56 kiselőadás (small lecture) szerepelt a terepi találkozások
mellett a programban, amelyek többségén a magyar síoktatókat képviselő csapattagok részt
vettek, jegyzeteket készítettek, kommunikáltak az előadókkal és más nemzetek megjelenő
oktatóival. A részvétel ezeken az elméleti programokon előre tervezett módon történt annak
érdekében, hogy a legszélesebb körű információt tudjuk hazahozni.
A részletes beszámolókat a delegáció tagjai hazatérésüket követően, a napokban fogalmazzák
meg.
Az én feladatom még, hogy ezeket rendszerezzem és megszervezzem a síoktató közösség
számára a szakmai tartalmak továbbadását.

Tanulságok, a továbblépés lehetőségei:
A szakmai találkozók terve a következő:
2015 november 3-án kedden a TF Aulában (Budapest, Alkotás utca 44.) 18,20-20,50
között protokolláris elemeket is tartalmazó, a csapattagok jelenlétében élő riportokkal
ékesített, filmvetítéses beszámoló estet hirdetünk meg.
Ezt követően november 17-én kedden és december 15-én kedden a TF 136-os termében
18,20-20,20 között szakmai estek keretében dolgozzuk fel a legfontosabb tapasztalatainkat, és
osztjuk meg élményeinket az érdeklődő oktatótársainkkal.
Az egyes szakmai estek témvéleményem szerint esetleg más fontos akörét a későbbiekben
fogom véglegesíteni.
Ennek alapja a résztvevők által véglegesített beszámolók gyűjteménye lesz, amelyet az SMSZ
honlapján elérhetővé teszünk.
Továbbra is használni fogjuk az SMSZ hivatalos programjain a rádiós kommunikációt.
A környezeti kultúra fejlesztése, a síoktatásügy szakmai fejlődésen keresztüli emelése, a
feladatközpontú oktatás mind elérhető, de kellő figyelmet és ráfordítást igénylő feladat.

A magyar síoktatók –amint azt kint megtapasztaltuk- elfogadott és megbecsült tagjai a
nemzetközi síoktató társadalomnak. Ehhez járult hozzá az is, hogy az első ízben
megszervezett egyéni óriás-műlesikló versenyen 1 nő és 6 férfi indulóval képviseltük
hazánkat. Ezt követően az eredmények alapján összesorsolt 4 fős párhuzamos műlesikló



versenyeken (amelyek 2 napon keresztül adtak látványos néznivalót) legjobbunk Polacskó
Dániel szerepelt egy koreai és két svájci oktatóval felálló csapatban.
Nem csak eljutottak a döntőig 3 kieséses csapatversengésből, de a döntőt is megnyerték – így
magyar győztest is ünnepelhettünk az eredményhirdetésnél.
Az erre épülő büszkeség mellett nem titkolom persze, hogy a versenyek kiszolgálása,
időigénye számomra nem jelentett szakmai fejlődési lehetőséget.
Megjegyzendő, hogy a németek például tavalyi világkupa versenyzőket is hoztak, mert nem
figyelmesen olvasták el a versenykiírást, és versenyzőikkel meg szerették volna nyerni a
csapatversenyt.
Feltétlenül meg kell említeni az Interski elnökségének megválasztását az utolsó délelőtt során.
Ezen az eseményen kiderült, hogy az Elnök továbbra is az osztrák Erich Melmer marad, maga
mögé utasítva az alpesi (olasz, francia, osztrák) nemzetek által támogatott brit Dave Renouf-
ot. (Nem hibáztam el, az osztrák csapat tagjai is Dave-t favorizálták a hagyománytisztelő
honfitársukkal szemben)
Ezek az országok egyébként számunkra ijesztő vonulatot szeretnének követni a tiszta
profizmust körülbástyázva országaikban. A franciák távol is maradtak ettől a kongresszustól,
ami jól jelzi az elszakadási törekvéseiket a közösködő, befogadó szemlélettel szemben.
Dave Renouf miután lecsúszott az elnöki posztról, az alelnöki tisztre is pályázott –immáron
sikerrel, másik alelnöknek az amerikai (videoüzenetben bemutatkozó) Erich Shackelton futott
be többszöri szavazókör után minimális különbséggel megelőzve Dr Egri Katalint, elnökünket
aki ott a helyszínen személyesen mutathatta be tevékenységét 2 percben. Sajnáljuk Katit,
akire a fél síoktató világ pozitív voksát adta, a másik fele döntött az amerikai mellett.

Erich Melmer és dr. Egri Katalin a magyar csapat körében

Néhány fontos tanulság a kongresszus után:
Jó lenne egy napra kész honlap működtetése a kongresszus alatt, mert a különböző
információcserélő alkalmazások az idősebbek számára nehezen követhetők.
Argentín telefon nélkül.
Vagy informatikai képzésre kell beiratkoznom… nagyon rohan a világ.



Legközelebb ugyanakkor névjegykártyákat kell nyomnunk mindenkinek, a kollégákkal való
kapcsolatok kulturált felvételéhez.
Jellemző volt a kérdezősködő gyakorlatvezetés, puhatolózó kommunikáció és útkereső
pedagógiai hozzáállás.
Ez szakmailag nem konkretizálja a lényeget, hanem kicsit leplezi, amit ki kell bontani.
(Felfedező tanulás erénye; kontra téma birtoklásának bizonytalansága?) Ugyanaz a csapda,
mint az informatikai alkalmazásoknál. Ki kell bontani! Gondolkodásra és együttműködésre
készteti a többi síoktatót. Ennek a módszernek az alkalmazása a tanítványok fejlesztésében
viszont jelentős tapasztalatokat igényel a zsákutcák, tévutak elkerülése érdekében.

Ushuaiában külön életet élt a freestylosok világa, közéjük tartoztak a snowboardosok is.
A telemark is megjelent, az olaszok csehek, lengyelek svájciak vitték a prímet, érdekes
módon Norvégiát 4 fő amatőr képviselte csak.
A sítutásra is kevés nemzet volt kíváncsi, olasz, finn, amerikai, svájci, kanadai dominancia
mellett külön kuriózum volt, hogy a lesiklópályákon futóléccel is mindent meg kellett síelni.
A finnek vezette bukósisakos szeánszot a szerencsés Dalos Péter látogathatta meg közülünk.

A kongresszus napjain megvalósult a megnyitón elhangzott fő elv, tudniillik az, hogy az
egymás közti szakmai eszmecsere „élőben” valósuljon meg, az oktatók személyes, baráti
találkozásain és eszmecseréjén keresztül.

Köszönöm az SMSZ -és személy szerint én a TF- támogatását hivatásunk
kibontakoztatásához, kérem a továbbiakban is kísérjék figyelemmel lelkiismeretes
munkánkat.

Budapest, 2015. október 5.

Dosek Ágoston csapatvezető


