
    

GONDOLATOK AZ SMSZ SZAKMAI ALELNÖKI TISZTSÉGÉNEK MEGPÁLYÁZÁSÁHOZ 

 

      Azt feltehetően sokan tudjátok rólam, hogy Édesapám, Kovács Tamás Attila révén ebben a 

szakmai körben szocializálódtam, s további mestereim Bartus Miki bácsi és Szabó Laci, akiket 

kiemelnék az ifjú korom szlovén versenyedzői mellett.  S ha nem is carving léceken, de egy igen előre 

mutató gondolkodás mentén nevelkedtem. Akkoriban (80-as évek) még a modern címszó alatt 

találkozhattunk olyanokkal, mint természetes, frontális tartások, mozgások, elosztott terhelési 

viszonyok, melyek még ma is a jövőbe mutatnak. Így a karcolt kanyarok kutatásai, csak örömöt 

okoztak, nem jelentettek terhet. A kezdeti próbálkozások, még sajnos potenciálisan hordozták a 

sérülés veszélyét, mára már olyan helyes pozíciókat használunk és tanítunk, amelyekkel biztonságban 

tudhatjuk magunkat és tanítványainkat. Az sem titok, hogy olyan mozgásgazdag környezetben 

nőttem fel, amelyben a sokszínűség mellett, a koordinációs készségek fejlesztése központi 

motívumként szerepelt. Ezzel a témakörrel a mai napig foglalkozom, s tapasztalatom szerint, a 

símozgás elsajátításának is ez a kulcsa. Ez volt, van és lesz az alapja az én elképzelésemben a 

mozgástanulásnak és tanításának. 

     

    A „ifjabb” generáció képviselői közül a leghosszabb hidat tarthatom a szakmai múlt és a jövő 

között. Korai vezető oktatóvá válásom, lehetővé tette, hogy tanítóimmal, immáron együtt 

dolgozhassak, gondolkozhassak. Azóta fontosnak tartom, a megfelelő itinert, a kiváló szakmai 

tartalmat, s a megfelelő hiteles együttműködést. Ezért is él bennem egy igen sürgető érzés, hogy az 

elkövetkező időkben, egy közel évtizedes elmaradást pótlandó, frissített tematika anyaggal, és a 

felmerült Sí-isi 2.0 modern megalkotásával (e 2 téma feldolgozását már elkezdtük, itt a megvalósítás 

ideje), azaz egy teljes értékű oktató filmmel álljunk elő, a modern kor szakmai követelményeinek 

megfelelve, korunk technikai  lehetőségeit kihasználva (akció kamerák sokasága, slow motion 

kamera, drón, interaktív megoldások…stb).  

 Az SMSZ jelenlegi felállásában kiemelkedő szakemberekkel dolgozhattam együtt. A közelmúlt 

eseményei egy olyan kiváló, s ami lényegesebb, kiegészítő személyiségű, együttműködő brigádot 

kovácsolt össze, amellyel könnyű vizionálnom egy csodálatos jövőképet: nyitottság, szakmai 

kompetenciák differenciálása, a tagság igényeinek megfelelő témák feldolgozása. Konzultáció. 

Konzultáljunk és építkezzünk együtt, közösen! 

    A jövőben szeretném továbbvinni azon törekvéseinket a nyitottság jegyében, hogy a nemzetközi 

kapcsolataink adta lehetőségeket kihasználva, együtt síelhessünk külföldi szervezetekkel, ezáltal 

megismerve más nemzetek elképzelését nagyobb mélységben. Fontos az információkhoz a tagságot 

az eddigi gyakorlat szerint, avagy még átfogóbban hozzájuttatni, az igazi értékeket a saját 

rendszerünkbe beépíteni.  

    A szakmai bizottság struktúráját formálni tervezem, érdemes stabil, szélesebb alapokra helyezni a 

munkát.  Témafelelős kis csoportokat alakítanék a hatékonyság érdekében, érdeklődési kör, 

kompetenciák, és alkalmasság szerint: demo és utánpótlás gondozás, szakelmélet, gyermekoktatás, 

programok felelősei.  

 



  Utánpótlás gondozás! A magyar oktatási szerveződések struktúrájában, sajnos volt egy nagyobb 

hézag a rendszerváltásunkat követően, s így messze nem termelte ki a rendszer, a stabil alapokon 

szocializálódott ifjú síelőket. Az érkező ügyes, motivált fiataloknak, komoly képzésre van igényük, 

miközben az elkövetkező időkben a rendszerünkbe érkező fiatalok már sok esetben sí és 

versenyiskolákban nevelkedhettek, de számukra is fontos a további képzési lehetőségek tárháza. A 

síiskolák munkáját támogatni és kölcsönös segítő kapcsolatot tartani elengedhetetlen a jövő 

generációja szempontjából. Szükségszerű a stabil technikai tudás alapú síelők képzése, mely sok idő, 

sok energia, ám elengedhetetlen hosszú távon gondolkozva. Ugyanezen gondolat mentén, nyitottá 

szeretném tenni a „műhelymunka” tartalmát a nagyközönség számára, szakmai 

„élménytáborokon” keresztül is. Mindennek a koronája természetesen a 4 évet átölelő demo 

tréningekben tetőzik, azaz célom egy kimagasló technikai képzettségű, nagyon összeszokott 

szimbiózisban működő DEMO CSAPATOT összehozni!  

   A jelenlegi nemzetközi irányvonalakat figyelve (Interski) és a tapasztalatainkat összegezve, érdemes 

egy konkrét feladatközpontú gyakorlat és játék gyűjteményt összeállítani, azaz egyéni módszerek 

leírása, konzultációs rendszerben (mind ezt interaktív felületen képzelem el). 

    Az elmúlt idők sikerein felbuzdulva az évi 2 koordináció bevezetését sürgetem. A visszajelzések és 

az eredmények alapján nagy szükség van a tavaszi programra, nem csak a síiskolák számára. Szinte 

minden évben érkeznek megkeresések a „más időpont” kérésére vonatkozóan 

 

  A freestyle divat. Nekünk is képben kell lennünk. Speciális alap tanfolyamok indítása és akár 

továbblépési lehetőségek is szerepelnek a terveim között, mind amellett, hogy  az említett szakanyag 

részét kell képezze ez az izgalmas terület. 

    A tagság számára a kötelező továbbképzés keretein belül (koordináció), az elmúlt 4 év mintáján 

egyre bővülő érdekes, valóban hasznos témaköröket kell feldolgoznunk, akár több időt szánva ezekre 

a fakultatív programokra. 

    Olyan stabil tudás alapú, attraktív, közösen, gondolkozó szakmai közösséget szeretnék létrehozni, 

beleértve az interaktív tudásbázist, gyűjteményt, mely mind a nagy múltú magyar szakembereket, 

mind a jelen és jövő generációit egységbe tömöríti, s akkor csodás dolgok születhetnek. 

    Szeretném, ha ez a szervezet a miénk, a tagságé lehetne, amelyben mindenki hozzátehet és 

hasznosíthatja, a közös tudást! 
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