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Ilyen se volt még. Elérte az újság azt a pontot, illetve a sítábor azt a
szintet, bogy külön kiadványt kell készíteni rá. 561-en Franciaországba.
Eszembe jut. az első. Zolival kitaláltuk, hogy sok barátunk és
ismerősünk j á r síelni, miért nem mehetnénk el együtt. Szóval
szervezzünk egy síelést. Nézzük meg melyik az olcsó és színvonalas.
Ez már erősen novemberben volt. Irány a Hóshow pénteken (azt a
másnapos utazást és nézelődést senkinek nem kívánom), majd nagy
nehezen megszületett a döntés: Superdevoluv. Azt se mertük mondani az
utazási irodának, hogy leszünk 40-en. Hát épphogy lettünk. Körbehívtuk
a telefonkönyvünket, hogy össze tudjuk hozni egy busznyi embert. Eltelt
egy év, cél: csak legy ünk megint 50-en. Tavaly is csak jól sikerült, csak
összejön megint. 186. Azta... Na ez már durva. Jó, akkor szerezzünk
elég helyet. Szerencsére ez nem volt probléma. AOrcieres-i szállásadók
hozzáállása már annál inkább. Túléltük, hihetetlen hógolyócsatát vívott
a teljes társaság, az eltévedés és besötétedés félelmével gazdagodtunk
(remélem emlékszel Krisz), valamint egy melegbár minden élményével
(viva la Poco Loco). Tavaly már gondoltuk, csak meglesz a 200 fő.
261. Ezt már inkább nem is kommenntálnám. Szóval most 561. 11
busz. 110 szoba. Ennyi a történetről. Egy ilyen összefoglálás nem
lenne teljes a köszönetnyilvánítások nélkül. Tennészetesen ezeket
a táborokat nem tudtuk volna (és a mostanit se tudnánk) oly anok _
_j
rrélkül Iétréliozni. akik hónapokkal á tábor előtt már azon agy ainak,
hogy7 milyen álruliát vegyenek fel a táborra, vagy hogy a regisztráció
során hogyan oldják meg a legjobban a szobák beosztást és a
síbérletek kiadását. Nagyon sok névnek kellene itt szerepeli, viszont
én csak annyit mondanék KÖSZÖNÖM. Szeretnék mindenkinek
jó utazást, sok türlemet a check-innél, feledhetetlen, sérülésmentes
sítábort és j ó havat kívánni. Vigyázzunk egymásra. SZOTE olé!
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Először is azzal kezdeném,
hogy
végtelenül utálok mindenkit,
aki
most ott van a húszon, vagy a
szállodában, pláne ha a sípályán
van, és ott olvasgat. Főleg Téged
aki most épp a helyemen ülsz, és
a helyemen fekszel, és helyettem
SÍELSZ
ÉS
HELYETTEM
ÜL VASOD A SAJÁ T CIKKEMET,
amit biztosan nem írtam
volna
a saját szórakoztatásomra,
mert
nem lett volna szükség arra, hogy
szórakoztassam
magam,
mert
e nélkül a cikk nélkül is elég
szórakoztató arra felé minden és
mindenki
Nem beszélve
arról,
hogy nem írtam volna ezt, mert
nem keseregnék
itthon a helgyó
könyv felett, hanem ott ülnék a
HELYEDEN,
és röhögnék azon a
lúzeren, aki otthon keseregve ír egy
cikket, hogy rohadjak meg, mert ő
nem lehet itt.
Hááhááháá...

Na mindegy. Most már, hogy
megfelelő lelkiismeret furdalással
rendelkezel, megengedem, hogy
jól érezd magad helyettem is, ami
jelen pillanatban nagyon sok pluszt
jelent Számodra.
Segítségül (bár kötve hiszem,
hogy szükséged lenne ilyenekre)
leírom a tavalyit vázlatosan, csak
hogy miből maradtál ki, és mit kell
bepótolnod:
Buszra
várakozás
Szegeden.
Késik, késnek. Tömeg. Alkohol.
Egyéb.
Csak
kevés,
mert
pisilni kell. Mindenki ki akaija
Pty)IL2®g 2®SS<. aMkxaf

heverni a vizsgaidőszak okozta
károsodásokat.
Ez
nagyon
veszélyes. Alig várod, hogy indulj.
4 busz. 1 emeletes. 24 órás út. ugy an
mi az??? Ausztria, szélmalmok.
Magyarországon,
miért
nincs?
Hülye
fejletlen
ország.
Sok
kilométer. Sötétedik. Magasodnak
a hegyek. Kényelmetlen a szék.
Nem fér el a lábad. Szendvics szag.
Igyunk?? Persze, dc pisilni kell. De
csak hogy jól aludjunk. Ne érezzük
a széket. Menj arrébb! Dagadt
vagy! Sötét van. Valami régi 6-szor
látott fáradt film. Nem is fogod
fel. Dc legalább van. Alszol picit.
Elzsibbadtál, nem ér/cd a segged.
Rohadt szendvics szag. Hajnal 3-4.
Pisilni kell. Álmos vagy . Már csak
12 óra. © Nem férsz el. Mindenki
alszik csak te nem. Legalábbis úgy
tesz. Egy kis Jager. Mikor lesz már
reggel. Olasz határ. Olasz kávéra
gondolsz, plusz cigi. Egyéb. Mínusz
7 Euró. ©Megállunk. Mindenkinek
csíkszem. Álmos szag. Miért kell
kiszállni? Hideg van. Miért kell
beszélgetni? Pisi. Nagyon jó. A
kávé is nagyon jó. Jager? Persze.
Poshadt szendvics reggelire. Jó az.
Plusz 5 euró. Az esti bulira gondolsz.
Jager? Jöhet. Fáradt poénok. Gány
üszök hullaszag a buszon. Elbódít.
Még jó. Nem ér/ed annyira. Jager.
Hatalmas
havas
hegycsúcsok.
Ébredés.. Hó. Nagyon magasan.
Nálam is magasabb. Nagyon sok
hó!!! M i ndj árt o tt vagyunk.
Megérkezünk: Várunk, de nem
annyit. Kulcs, szobatársak. 6 ágy.
Kié a francia ágy? Én a Pistivel
nem alszom. Nyaff. De. Kövér.
Ki főz? Senki. Mumifikálódott
széjjel rohadt cafatos szendvics.
Jó lesz. Sötét sipály a, alig várod a
holnapot. De még a mát is akarod.
Jager. Bacardi. Pisti papi pálinka.
Wisky bármilyen. Vodka-bármi.
De nehogy megártson. Hol a buli??

Szétkész. Buzi-bár? Énekelsz. Bár
hangod van. Bár csak ne hallanám!
Nagyon csúszós út vezet a bulihoz.
Legalábbis úgy érzed. A többiek is
úgy érzik. Megnyugszol. Elcsúszol.
Sokat látsz. Közel lévő buli nagyon
mesze van. Odaérsz. Meleg van.
Bent nem lehet cigizni. Jó akkor
kint. Nincs hideg. Nem ér/ed. Bent,
nyitott WC, nem tudsz pisilni.
Gátlás. Szar ügy. Jager. Sok. Még
mindig nem lehet bent cigizni,
kiküldenck. Leszidnak, vagy valami
francia fejmosást kapsz ajándékba
a „MERD" szó szerepel benne. A
zenére nem emlékszel, jót buliztál,
haza kéne menni. Hogyan? Hosszú
vagy. Nagyot esel.
magasról.
Nagyon vicces. Mindenki nevet.
Féltenek. Nevetnek. Még egyszer
elesel.
Folyamatosan
elesel
egészen hazáig. Fáj kicsit. Majd
holnap. Mindenki röhög. Néha ők
is elesnek, de nem annyit mint te.
Te is nevetsz. De csak ma. Holnap
nem fogsz. Nagy nehezen beesel az
ágyba. Az is fáj. Egyre jobban fáj.
Jager? Ja. Reggel.... Minden fáj.
Fáj a reggel. Még nem is síeltél,
dc már össze-vissza vagy törve.
Haematoma 1000. Nem mozog a
könyököd. Honnan? Miért. Ellöktek.
Nem. Fáj. Jager meggyógyít. Kávé,
cigi. baugette. Síruha, léc, végre!
Laposüveg, de csak hogy ne fájjon.
Csak orvosilag javasolt. Csak picit.
Rájössz, hogy újra kell tanulnod
síelni. De aztán eszedbe jut. De
megijedsz. Süt a nap. Álom sí nap.
Jó a hó. Jók a pályák. Gyönyörű a táj.

Nem is gondoltad volna, hogy ilyen
faszául meg tudja valami ingerelni
a szépérző receptoraidat. Hú. Kék.
Piros. Fekete pálya. Szűz hó majd
holnap. Csak mert fáj. Nagyon
élvezed, nem akarod, hogy vége
legyen soha. Persze sajnos nem te
döntőd el. Este éhezel, nagyon, de
még annál is jobban. Főzzél! Női
munka! Ja. Egészjó lett. Főleg, hogy
ha neked is jut. Főleg lia 2 szobára
főzöl. Ma bulimentes nap van. Vagy
mégsem? Véletlenül lépcsőházas
spontánbuli. Miért ne. Nem fáj
még eléggé. Közelebb van. de az
út oda 14x olyan veszélyes. 4 méter
dark-black-kainikazee pálya, élő
embernek megközelíteni halálos!!!
De hát megéri. Ott a buli. 120
ember 7négyzetmétercn. Kuponos
piák ungarische árakon. Megindító
zene. Kis piros alsónadrág a
lámpabúra.
Végtelen
hangulat.
Jager? És társai. Politoxikomán
barátok. Italok egyebek keveréke.
Balhék.
Szülinapok. Lányok
nagyon szeretik egymást. Wisky.
Sok. Túl sok. Hazamenni nem
mersz, mert félsz hogy fájni fog.
Valahogy
túléled.
Lebeszélsz
többszáz
eurót
a
barátnőd
telefonjáról, mert elfelejted, hogy
külföldön vagy, és elfelejted, hogy
nem a te telefonoddal beszélsz, és
elfelejted, hogy te hívtál, elfejted
hogy beszélsz. Csúnyán elküldesz
egy szegény kóbort aki azt hiszi,

hogy a te bejáratod a kijárat a
buliból. Csúnyán elaszol. Délben
kelsz. Nem csak te. Vitamin, víz,
kávé. kék ION. Jager nem. Később.
Felkapaszkodsz a lejtőkre, nagyon
kijózanodsz, nem lüszed el. Otthon
miért nem így? Sült krumpli.
Forralt bor. Nagyon síelsz. Nagyon
élvezed. Versenvzel önmagaddal.
Nagy on megy. Majdnem mindent
besietsz. Meg van a kedvenc
pályád.
Mindenhol
szoté-sok
villognak. Befoglaltátok a pály át.
Mindenhonnan a tieid ordibálnak,
hogy várjatok megfont!! Persze hogy
nem várod meg őket. Ma bulinap
van. Ma tény leg. Kibéreltek egy
helyet. Nagy. Előtte megkóstolunk
egy híres szlovák italt. Finom. Hat.
Buli. Iszony at jó. Nem hiszed el.
Istenes zene. Sok kuponos ital.
Nagy on iszol. Ivócimborák. Nem.

én többet birok inni! Na gyere csak,
majd én megmutatom! Asztalon
táncolós. Még mindig nem bent
cigizős. Rádszólnak. Nem érdekel.
Énekelsz.
Sokan
összejönnek.
Szakítanak.
Párok
alakulnak.
Szétmennek.
Ellenállnak.
Te
iszol, mindenesetre. Az a biztos.
Asztalon fetrengős. Milyen az,
hogy egy harmadéves visz haza egy
ötödévest?- hazafeléig ordibálós.
Közbe valakit ápoltál amit utólag
tudsz meg és nem is emlékszel rá.
Szép. Hazavisznek. Nagyon jó.
Nem fáj. Nem érzed. Szarul vagy
másnap, nem baj megszoktad. Kék
ION. Ma végre pilri nap. Vagy nem?
Síelni próbálsz. Azért ma light-ba
ny omod, ne legy en baj. Kissé meg
vagy fáradva. De helyrejössz. Még
mindig lenyűgöz a táj. Inkább most
csak nézed. Síversenyek.

Ezt is inkább csak nézed. Jobban
vagy. Hihetetlen oxigén terápia.
Örökre itt akarsz berúgni. Este
vacsi főzés. Tényleg pihi? De azért
szomszédba átmenős iszogatós?
Csak kicsit. Na jó. Hát jól sikerül.
Lépcsőházas party? Nem lehet. A
múltkorit betiltották. Uccsó nap.
Megnyomod, kiélvezed minden
percét. Nagyon sajnálod, hogy
vége lesz. Nagyon meleg gyönyörű
napsütés. Bikinibe síeléses és
nem fázós. Snowbladc bérléses.
Sípálya alján mindenki mindenkit
tnegvárós, hócsatázós, kicsi a
rakásos játszós. Esti készülődés
a záróbulira. mert annak tényleg
nagynak kell lennie. Még annál
is többet ivós. a nagyteremben
bulizós. Holnap nem kell síelni,
ezért ennek megfelelően magunkat
jólérzős,
duplahám ós.
Sajnos
rendőrös
beavatkozásos
2-kor
zárásos záróbuli, de valamelyik
szobában folytatós Wiskyvizesvizipipázós. műzlis csatás, már
nem is emlékezős levezetés. Hát
vázlatosan ennyi. A hazafelé utat
nem írom le, mert szomorkodós,
pakolós. depressziós, hazazötyögős
nagyon hosszú, punnyadásos, üres
Jagcrüveges borzadmány.
Hasonló jókat!! Gondoljatok rám!
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Ha
voltál
már
komolyabb
parkban , akkor azért ha nem
akkor meg azért érdemes elolvasni
az alábbi illemszabályokat amik
a hegyi játszóterekre más szóval
snowparkokra vonatkoznak.
( f i

.hogy tiszta az érkező.
Ezt sajnos fentről nem látod
.tehát kénytelen vagy másokat is
fígyelni.ha valaki esett azt általában
keresztbe tett kézzel szokta
egészen addig amíg azrítldoz...
nem menekült az érkezőből.

,

4.

work
snowboard
is f o r t h o s e who d o n ' t
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Ezek természetesen nem olyan
szabályok amiket el lehet olvasni
minden
park
bejáratánál
és
eldönteni .hogy követed őket vagy
sem,inkább olyanok amiket minden
vérbeli snowboardos ismer és
megpróbál betartani mert ha nem
.akkor jogosan kapja a többnyelvű
áldást és j ó a „baráti" tanácsokat a
kollégáktól. (pl.'Tu... ing ash...e!")

Ha komolyabb beleset történik,
akkor le kell zárni az elemet míg a
mentők el nem viszik a sérültet.

5.
Snékolj ha tudsz!
Ez azt jelenti .hogv ha van rá
lehetőséged ,akkor használd ki a
csákányos lift magányos utasait és
szállj be hozzájuk...Ehhez persze
nem kell sorban állni... bárhol
megteheted egészen addig amíg a
liftes nem szól.
G .

Segítsd a snékolókat!
4.

I .

Nem egyedül vagy a parkban.
A többi snowboardos nem poénból
áll
az
elemek
rámenőjében.
Alltalában sorba szokás állni.
De ha te nem akarsz nem nagy
katasztrófa estik legalább nézz a
hátad mögé .hogv nem indult-e el
valaki a tömegből az elem felé .mert
ha igen akkor sajna övé a pálya.

Ha látsz egy komoly trükköt nem
kell irigykedni,lehet pacsizni is

Síelőknek könnyen leold a lécük és
hegyes a botjuk.de azért majdnem
olyanok mint „mi" ezért szeresd
őket is!

3.

10.
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Az idióta síelőket akik az ugrató
«
érkezőjében próbálják épp realizálni
mindazt ami a szemük előtt van és
még azt sem lűszik el. Azoknak
nyugodtan meg lehet mondani
.hogy ha nem akarnak komolyabb
sérüléseket (pl.nvaktörés) akkor ne
az. érkezőből nézzelődjenek mert
ott rossz helyen állnak.

Ha többen vagytok egy elemnél
szokás
a
„Next"
kifejezést
vagy
kéz feltartást
használni
az
elem
rámenetele
előtt.
Persze vannak olyanok is akik
vim ognak.hörögnek.vagy
meg
sem szólalnak de hát biztos ti is
tudjátok:"Néma gyereknek..."

Mindig

i

!>.

Légy: „Szigorú de igazságos!'
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Korai sítörténet
Az első síléc korát 2000-5000
évesre becsülik. A mocsarakban
talált leletek korát az ún. pollenéX&fis.. segítségével 2000-4000
evesre teszik. Azonban a finn
„suksi" szó, amely sít jelent
nagyjából 4500-5000 éves.

Korai síléc fajták

évre saccolják. Hossza 110 cm,
szélessége 10 cm és vastagsága 1
cm. A síléc természetesen fából
készült.

Két fajta volt az uralkodó. Az
egyik egy lényegesen rövidebb,
nyersbőrrel fedett sí, amely inkább
hasonlított egy mai hócipőre, azzal
a különbséggel, hogy ennek a talpa
fedett volt. Ez mellett elteijedt a
hosszú „csúszósí", a talpán mély
barázdával és a síléc orra már
felfelé kunkorodott. Ezen sílécek
élei már párhuzamosak voltak
egymással.
Hosszuk
azonban
igencsak változó volt, például
találtak 5 m hosszúságút is. Ezeket
a típusú léceket azonban nem csak
közlekedési eszközként használták,
hanem velük ejtették el pl. a fókákat
is !

Barlang- és sziklarajzok
Több
olyan barlangilletve
sziklarajzot is találtak, amelyek
a
korai
kőkorszakból
valók;
ezeken sílécet használó emberek
találhatók! Ezek közül mind a mai
napig a legidősebb az 1929-ben
feltárt, sízőt ábrázoló rajz, amelyre
a norvég Rödöy szigeten találtak.
Ezen sziklarajz mellett számtalan
egyéb leletet is felfedtek, így
a
Fehér-tengernél
(Zalavrouga
környékén), amelynek kora kb.
4000 év. vagy éppen Bessow
területén; ennek a rajznak a korát
2500-3000 évesre teszik.

Mocsárleletek
Mocsaras, lápos vidékeken több
sílécet is találtak, amelyek hála
az
oxigénhiányos
állapotnak
meglepően j ó állapotban maradtak
meg. Az egyik ilyen az ún. Hotingi
sí, amely a tudomány jelenlegi
álláspontja szerint a legidősebb
sí. A sílécet egy Hoting melletti
mocsárban találták Svédországban.
A korát pollen-analízissel 4500
3FT

A síléc kialakulása
A sí kialakulásának fő terepe
a hóval borított és a vizenyős
területek voltak. A korai időkben
az ember még vadászó életmódot
folytatott, azonban a nagy hóban,
vagy a mocsaras területeken a
fürge állatok előnyben voltak
a
lassan,
nehézkesen
mozgó
vadásszal szemben. Rájöttek, hogy
ha megnövelik a cipőjüknek a
területét, akkor sokkal gy orsabban
tudnak előrehaladni, ugyanis így
kevésbé süllyednek be a hóba
vagy a mocsárba. Később aztán
ezt a hó talpat tovább fejlesztették,
nádat kötöttek rá és a talpat teljesen
befedték
nyersbőrrel
(többek
között) és méretét is megnövelték,
így már nem csak lépni, hanem
csúszni is lehetett vele.
A sí s z á r m a z á s i helyei
Ha az egész Világot nézzük,
akkor Észak-Európa. Észak-Ázsia
és Észak-Amerika; ha Európát,
akkor Skandinávia, Lappföld és
Finnország területeiről származik a
síléc.

á

Bizonyítékok a síelésről a
korai t ö r t é n e t í r á s o k b a n
Különféle korai mondákban és
tudósításokban,
beszámolókban
egyre gyakrabban találkozhatunk
oly andokumentumokkal. amelyek a
síelésről is szót ejtenek. Legrégebbi
közülük a bizánci történetíró,
Procopius írása i. u. 550-ből. de ott
van a gót szerzetes, Jordancs (552)
vagy éppen a longobárd Paulus
Diaconus (720) írása is. De nem
csak európai forrásokat találunk
a palettán, hanem pl. ázsiakat is;
így Kínából is ismeretesek a Tang
dinasztia korából való beszámolók.
De számtalan skandináv és izlandi
műben (többek között az Eddában) i s
szót ejtenek erről a tevékenységről,
illetve beszámolnak sít viselő
katonákról.
Az újkor sítörténete
A 18. században elsősorban a
harcokban vált fontossá a sílécek
használata, majd a 19. század
beköszöntével egyre inkább kezdik
felfedezni, mint kellemes időtöltést,
sportot.
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1843-ban megrendezik az első
síversenvt Tromsöben. Több mint
20 évvel később megjelenik az első
könyvasíelésrőlcgy norvégúriember
tollából. 1877-ben megalakítják a
Világ első síklubját Norvégiában,
Kristiniasandi Korcsolya és Síklub
néven. Ez az év mérföldkőnek
bizonyult, ugyanis ennek hatására
kezdett el széles körben elterjedni
a sísport Norvégiában, de KözépEurópa
térségérc
is
nagyban
kihatott. Szinten ehhez az évhez
tartozik a telemark fejlődése, majd
elterjedése. Telemaik egy délnorvég
tartomány, ahol a sízésnek egy
másik ága alakult ki, amelyet
telemark technikának nevezünk.
Eközben Kristinisandon megalakul
a világ első síiskolája Hemmestveit.
norvég
cipész
és
Norheim.
norvég síző közös munkájának
eredményeként.
Ők
ketten
a
tclcmark vonalat követték és már
az 1800-as évek végén síoktatóként
dolgoztak Amerikában. 1892-ben
az Oslo melletti Holmcnkollenen
síversenvt rendeznek, amelynek
érdekessége, hogy a sorozat mind a
mai napig nem szakadt meg. azaz
1892-től folyamatosan szerveznek
itt síversenv eket.

S hol tartott ez időtájt
Közép-Európában a sízés?
A17. és 18. századokban elsősorban
csak utazási élménybeszámolók
szólnak a sízésről. Leghíresebb
közülük Valvasor. aki útleírásában
arról számol bc. bogy a mai
Szlovéniában, a krajni területen
a helyiek kígyószerűen csúsztak
1c a meredek hegyoldalakon, az
akadályokat
pedig
kikerülték,
vagy átugratták. így ők voltak
Közép-Európa
első
síelői.
A
síléceik hosszúak és keskenyek,
illetve rövidek és vastagok voltak.
A szakértők azonban mind a mai
napig vitatkoznak a z o a hogy ők
terjesztették cl-e a térségben a
sízést. vagy az a 30 éves háborúnak
köszönhető.
A 19. század második fele. vége
viszont már mozgalmasabb volt.
Julius Payer Bécsbe mutatta be az
Északi Sark expedícióján használt
lécét. Később a német Offermann
átszeli a Rhone gleccsert. 1883ban Paulcke, aki egy ébiránt erősen
norvégpárti volt megkapja az első
sílécét. Ö a Benti begy vidékeken
próbálkozott norvég lécekkel és
norv ég technikáv al sízni. Ezzel az

volt a célja, hogy visszautasítsa
Zadarsky
azon
kijelentését,
miszerint sem a norvég technika,
sem pedig a felszerelés nem
alkalmas alpesi területekre.
1888-ban
Max
Kk
társával
próbálkozik
környéki begyekben. Szintén ebben
az évben Toni Schruf Setnmeringen
próbálja ki az első csúszásokat.
Mürzzuschlagon ennek cinlékére
később símúzeumot
alapítanak.
A múzeum az érdeklődök előtt
manapság is nyitva van. lta erre
járunk, tikkor érdemes benézni.

A sízés kiemelkedő alakjai
a századforduló tájékán
(19. és 20. század)
Érdekes mód. hogy a sízés
fejlődése nem Tirolhoz kötődik,
hanem Kelet-Ausztrához. egészen
pontosan az alsóosztrák Lilienfeld
településéhez. Az iglaui születésű
Z d a r s k y itt élt ifjúkorától kezdve,
s az egyik télen megkapta élete
első sílécét. Már úton hazafele
rájött, bogy milyen hiányosságai
vannak a skandináv léctípusoknak
az alpesi környezetben. A lécei
majd 3 méter hosszúak voltak. 8 cm
széles és majd 5 kg-t nyomott. Sőt
az eleje és a hátulja egyaránt feljött
a sínek. Első dolga az volt. hogy
egy rövidebb sít készített, aminek
hossza már jelentősen kisebb volt.
mindössze 180 cm. 1896-ban végül
elkészítette az ún. lilienfeldi kötést.
A síre egy fémplatnit tett, a
cipőt oldalról bőrszíj tartotta,
így
ez
az
oldalsó
rögzítés
jelentősen megkönnyítette a lécek
kormányzását. Ez óriási előrelépés
volt. ugyanis a korábbi, norvég
kötésekből oldalirányban kilehetett
lépni. így akár a cipővel is lehetett
segíteni az irányváltozást, esetleg
fékezést. Zdarsky azonban egy új
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sítechnikát is kifejlesztett, melynek
legfontosabb eleme a támasz
volt. méghozzá a völgytámasz.
Ezenkívül
technikájában
hangsúlyozta a súlypont szerepét,
amelynek feltétlen középen kell
lennie. Szintén ebben az évben egy
IsTmegjelentett. amelyben
tdi sítechnikát íija le,
mely tömören a következő volt.
A kanyarkezdéskor a völgy lábbal
kilép, kitámaszt, majd a hosszú
botot a hegy felé a hóba szúrja,
ezzel véglegesen tehermentesíti a
hegylécet, amit aztán párhuzamosan
a másik (völgy) léchez tesz. A
norvég technika mindig szoros
léctartást
(vezetést)
írt
elő.
ezzel szemben Zdarsky szerint
a lécvezetésnek mindig az adott
szituációhoz kell alkalmazkodni.
Zdarsky. aki 1940-ben hunyt el egy
kiemelkedő személyiség volt a sízés
történetében, még 84 éves korában
is aktívan síelt, pedig karrierje során
80 (!) csonttörése volt. Sok emberrel
megismertette és megszeretette ezt
a téli sportágat, kb. 13 000 embert
oktatott élete során.
Zdarsky
követője,
Theodor
von Lerch 1911-ben Japánban
is bemutatta a lüres lilienfeldi
sítechnikát és felszerelést.
A következő nagy személyiség a
bregenzi születésű Bilgeri volt, aki
a sízéshez már két botot használt,
ami jelentősen megkönnyítette a
hegyre való feljutást és a sík terepen
való előrehaladást.
A szintén bregenzi születésű
Viktor Sohm nevéhez fűződik az
Arlbergi Síklub megalapítása 1903
januárjában, illetve ő fedezte fel az
arlbergi régiót, mint síparadicsomot,
ami manapság világszerte az egyik
legpatinásabb téli üdülőhely.

A stubeni származású Schneider.
aki kora legjobb síverseny zője
volt feltalál egy új technikát.
Ő a kanyarulatot a mcdcncetáj
rotációjával végzi el. 1922-ben
aztán St. Antonban létrehozza
Ausztria
első
síiskoláját.
Ő
kanyarodás során a völgylábat zárta
a hegylábhoz. Később Schneider az
USA-ban és Japánban is oktatott.
Az 1930-as években Mathias német
orv os és Testa, st.moritzi síoktató
elutasítják Schneider technikáját, s
ők a törzsre fektetik a hangsúly t az
irányváltásnál.
Ugyanúgy ez időtájt lép a porondra
két innsbrucki síoktató. akik a
két korábbi technikát elutasítják,
mert szerintük az túl sok időt vesz
idénybe, s ez a versenysportnál
megengedhetetlen, s ők a térdre
fektetik a hangsúly t kanyarodásnál.
ToniSeelosa30-asévekvégénismét
egy új mozdulatot visz a sí/.ésbe. A
korábbi, kanyarodáskor használt
hóeke
terhelés-tehermentesítést,
lépésekkel
váltja fel,
vagyis
mindig az adott léccel odalép a
kanyaroknál a másik sílécéhcz. Ezt
lépéstehermentesítésnek nevezzük.
A
40-es
évek
közeledtével
Hoschel és Wolfgang tornatanárok
azon voltak, hogy a kanyarodás
során a sílécek mindenképpen
párhuzamosak maradjanak, ezt
pedig szerintük a test emelkedésével
és süllyedésével lehet elérni. Vagyis
a kanyarba bemenet
magasra
emelkedtek, inajdabefejezéskorújra
az eredeti állapotba visszamenni.
A következő időkben a Nemzetközi
Síkongresszusokon jöttek össze
a sí nemzetek, s itt mutatták be a
különféle új technikákat. Az első
INTERSKI kongresszus Zürsben
volt. Itt a sínemzetek a térdtechnika
mellett teszik le a voksukat, csupán

a franciák ragaszkodtak továbbra
is a rotációs technikához (még
manapság is a rotációstechnikán
alapul a francia síoktatóképzés)
Az 1970-es években új technika
születik, az ún. ,jet-Schwung",
aminek fontos alapjai voltak a
rendkívül mély testtartás és a láb
hajlítása. fordítása.
Az 199l-es St. Antoni Interski
volt a legnagyobb, az összesen
2500 fő résztvevővel (30 ország).
A nemzetek arra a megállapításra
jutnak, hogy nem kell olyan
fanatikusan az adott technikát
a vendégbe hajszolni, hanem a
legfőbb cél, hogy jól érezze magát
a turista.
A90-csévekközepctől megjelennek
az első carvinglécek Európában,
amelyek manapság is uralják a
piacot. 2000 körül a versenysportba
is bevonul a carving technika.
Érdekesség, hogy a carving léceket
már az 1970-es, 1980-as években
felfedezték a Sziklás-hegységben
(USA), azonban Európa akkor még
elutasította a forradalmian új formát
és technikát egyaránt.
Gyűjtötte:

Mocan

Amitsosemüehet

Még jó, hogy szeretem a
telet Mert akkor egy nyugalmas
évszakom
se lehetne.
Mások
ragyogva várják, hogy rügyet
bontsanak a fák, nekem március
óta görcsben a gyomrom, hogy
anyu melyik szombat reggel kelt
fel azzal az örömhírrel, hogy
kislányom, megyünk a hegybe!
Én próbálok tiltakozni, fel
nem ébredni, de sajnos édesanyám
pszichológiai liadv iselést is folytat
ellenem. Meggyőz, miért is érdemes
kimenni. Hiszen, olyan fehér
lettem nyár óta. a napozást sosem
árt túl korán elkezdeni. Khm. Az
lehetséges, hogy április elején a nap
süt. de a kapa szikrát szór a reggel
még fagyos földön, a nadrágom
jobb esetben is csak térdig sáros,
hiszen a gy omokat a tőke mellől

is ki kell tépni, ahova a kapa már
nem ér cl. De sok helyre nem ér
el... a legrosszabb, hogy nem
lehet sumákolni. Apám - sasszeme
mindent észrevesz - , ő utánunk
bandukol, hogy felmérje a terepet
trágyázás, permetezés,
metszés
tekintetében. Olyan alaposan, hogy
szinte a kapálással előbb végzünk
anyámmal. Itt valami hibádzik.
Mivel a metszés egyáltalán nem
női munka (ki érti ezt? valahogy
sosem a legkönnyebb dolgok
elvégzéséhez értünk...), nekem
sajnos a vesszők kihordása jut. és
életem egyik legnehezebb döntése:
vagy két órán át szaunázom
mackónadrágban, és hosszú ujjas
pulcsiban, a hegy cn felfele kaptatva
zihálok, légszomjjal küzdök, vagy
lengén szabadon lélegezv e, viszont
milliónyi karcolással, hol kisebbel,
hol nagy óbbal a karjaimon, lábamon
térek haza.

Ahogy megyünk bele a
nyárba, egyre több rémálommal
hadakozom. Május vége felé ismét
túrázunk egyet. Persze a hegybe.
De akkorra már az aljnövényzet
anny ira elharapózik az erdőben,
lrogv csak gy alog lehet a szőlőst
megközelíteni. Semmi baj, csak ne
permetezzünk. Hm. szép álmok,
kislány ... tehát a huszonöt literes
ballonokat is magunkkal visszük.
Ki kézbe, ki gurítva, sajnos a
grav itáció miatt a gurulás sokszor
nem a megfelelő irány ba történik.
Felérni a hegyre j ó - virágzik a
szőlő, illata igazán kellemes. Szép *
zöld minden. Szó szerint. A sorok
alján végeérhetetlen zöld szőnyeg,
amit én szívem szerjnL nem
bántanék. Stellaria m é d i a Hrrr. Már az idő is megfelelőT
lehet vetkőzni bikinire, az első
harmadfokú égéseket megszerezni,
hiszen anny ira bele lehet merülni
a munkába, hogy háromnegyed
egykoraztveszemészre.mégmindig
nem húztam v issza a trikóm. Pedig
hányszor akartam már. csak mindig
a sor rossz végén jutott eszembe.
Hányszor fel akartam venni azt a
trikót, és nem az U V-sugárzás miatt.
Még nem jöttem rá a kémiájára, de
sajnos az én testszagom (pár óra
munka után a tűző napon kinek ne
lenne?) megőrjíti a darazsakat, és
a rózsabogarakat (nagyok, zöldek,
kemény a szárnyuk, hangosak,
undorítóak). így a munka felénél
sem
járva
megkezdődik
az
ámokfutásom. Először csak a
kezemmel hajtom el őket. aztán
mikor már az izzadt bőrömre
tapadnak, érzem a karmos lábaik
motozását,
magas
frekvencián
kezdek el sikongatni, hátha... ezt
anyám unja meg leghamarabb, és
megdorgál, hogy ne legyek ennyire
mamlasz. Nem bántanak! Értem
é a de ha máson is mászkálnának,
nem csak rajtam, az módfelett
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„mer' a présben úgy olvad össze
mindenféle szín meg fajta levél meg
szőlőszár és a bogyók meg a katicák
rajta mind... mer' a présben úgy
olvad össze "
De a kedvencem: mikor az újbort
hordókba töltjük, amit előtte
kiké nézünk gombák ellen, zsiki
ellen. A kénezéssel semmi baj,
míg a sárga lapocska bűzölög a
hordóban, apu káromkodik, ha
mégsem, köpköd nagyokat. Hanem,
mikor a bor kerül bele. A tölcsért én
fogom, még fiatal a tüdőm, bíija.
Kéndioxid színtelen, fojtó gáz.
Ahogy a bor örvényben hagyja
el a tölcsért, úgy telik meg az én
tüdőm is a hordóból kifele áramló
gázzal. Iszonyú rémes. Akinek még
nem volt halálfélelme, ajánlom
figyelmébe.

Nyami.
Es
hozzá
rengeteg
fáradozás. Mikalákábandolgozunk.
Az összes rokon egy szép szombat
reggelen megérkezik
hozzánk,
aztán soijában a munka v égeztével,
mindenhol megszedjük a szőlőt.
Nem
szeretek
metszőollóval
dolgozni, késsel sem. Ugyanis a
rengeteg zöld levéltől nem lehet
látni semmit, legkevésbé azt, amit
éppen vágnál. Nálam ez ny olcvan
százalékban hús, a saját ujjaim.
A savanyú szőlőlé a vártnál talán
kevésbé csíp - eh. Nem tudom, ki
evett már nagyobb mennyiségben
szőlőt - szüretkor mindenki ezt
teszi-, de az tudja, hogy a bélmozgás
„ az apám átfordul a jobb oldalára,
intenzitása és a különböző kábító
hogy a szívét nehogy nyomja a fiai
gázok
keletkezése exponenciálisan
álma. Es most arra gondol, hogyha
növekszik. Sok kellemetlen élmény
nem lesz egyszer, hogyan fog keverni
után.
sikerült kitapasztalnom, hogy
n J/&b*G7T~r)Prmetszert. Mert a föld
kivel nem érdemes egy sorba állni.
pajtuk sem a férgek, és
A szőlőt műanyag hordókba
abálják lassan az egészet. Az
szedjük,
utánfutó, hazakocsikázás.
apám látja, hogy a karók kidőlnek,
De a 120 literes hordókból a szőlőt
a fiai meg állnak, és már nem
ki
is kell szedni. Ki a legfiatalabb?
röhögnek. Mégse sírnak nagyon,
Kinek hajlik legkönnyebben a
csak kocsikba szállnak, az életnek
háta? Nem nekem... mondanám
előre és háttal a halálnak. "
alig
hallhatóan, de a fejem
Én viszont maradtam, és hogy
már el is tűnik, hajam ragad,
egyre nagyobb lettem, már bírom
körmöm
alatt feszít a sok kosz, a
fizikailag is a strapát, átvettem a
lábaim remegnek, mert térdem
helyüket. Például a hordó mosásnál.
közé szorítva tartom a vödröt,
Elő a legnyúzottabb ruhákkal,
amibe merek. Inkább tekerném
kefékkel, lúdeg vízzel.
Nagy
a darálót, ha lehet. - Nem. nem.
nehezen felgörgetjük a pincéből
Az férfimunka, kislányom. A nap
őket, a nemes penész alapos munkát
végeztével fürdőkádba zuhanok,
végzett. Minden fekete fekete
szappanért nyúlok. Bár ne tettem
fekete. Csak nem erről álmodtam
volna
- az egész nap savanyú lében
én...
áztatott kezemet, karomat a lúgos
Tehát súrolok, a koszos víz fröcsög
szappan klassz lilára színezte. így
semmit sem kímélve. A végén,
menjek emberek közé?!
ha tükörbe néznék, azt hiszem
a következő kép támlna elém:
És még mindig nincs
dzsíájdzsén egy laza terepgyakorlat
vége. Forr a bor. mindenki apuért
után-ahol mocsárban gázolt, földön
aggódik, hogy túl kóstolta-e magát
kúszott - csak kevésbé csinosan,
a musttal és azért nem jön fel, vagy
kevésbé kopaszon.
egy koponya alapi töréssel halottan
fekszik a pincében, mert nem
Most már nyugodt szívvel
figyelte a gyertyalángot. Préselni is
várhatjuk a szüretet. Van kalács,
én segítek már, muslica-felhőben.
sült kacsa, csomó krémes sütemény.

megnyugtatna.
A pennetezőnk már motoros.
Nagyobb erővel fújja ki a vegyszert,
jobb a borítottság. Saját tapasztalat:
mikor a kapálásnak még nincs vége.
de apu már jön. Vigyázz, gyerek! és telibe fröcsköl.
Ősz. Sokan nem szeretik például
az iskola miatt, hogy újra több ruhát
kell magunkra húzni: ha a szél nem
fúj. akkor az cső esik... de nálam,
nem ez a fő ok. Hanem a szüret.
És az előkészületek. Két bátyám
van, de sajnos ők már nagyok, saját
ügyes-bajos dolgaikat intézik, ritkán
vannak otthon.

^

M

A pincéből feltántorgok, a
kony hában anyám mellé huppanok
a székre. Csillogó, szánó szemekkel
néz rám. Anyu, én többet nem
megyek
a
présházba.
Majd
disznóvágáskor, hangzik a válasz
meleg hangján, arcomból kisimítja
kócos hajain, és homlokomra lehel
egy csókot.
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Vers CENTRE STATION (13 km)

Résidences de Tourisme
Les Monts du Bois d'Or (Hótels & resorts)
Les Mélézes d'Or (Hőtels & Resorts)...
....
Le Parc des Airelles / Le Bakon (Eurogroup)
Les Chalets de Bois Méan (Mona Lisa)
LesTerrasses du soleil d'or (Hotelience)
La Combé d'Or (Hőtels & Resorts)

1á 2
3á 4
5á6
7 á 15
16
17 á 25

Services
Espace d'Accueil (Point d'accueil & informations
écolesde ski, poste police, caisses remontées
mécaniques, WC, distributeur de billets)
Dépose Cars
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Arrét Navette Station
Halte-Garderie + Jardin des neiges
Réseau voirie
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általában egybeesik az esős. enyhe
időszakkal.
Mindig hétvégén van rossz idő.
Télen sem mindig hó esik.
Amcnny iben az időjárás előrejelzés
szélcsendes, napos időt jósol a
síelésre kinézett naf
lehetsz benne, hogy a bóv
még a lejtőn lefelé is hajtanod kell
magadat a szembe szélben.
Az utazásról
Az első határátkelés alkalmával
nyugtázhatod, bogy kisbúgod vagy
a nagymamád útlevelét hoztad
magaddal a sajátod helyett, persze
a határőr nem fogja elhinni, hogy te
vagy a fény képen.
T-

Miért pont a síelésre ne lennének
igazak Murphy törvényei? Van
itt néhány olyan meglátás, amit
mindannyian
megtapasztaltunk
már a havas lejtőkön. Pesszimisták
kedvenc olvasmánya.

a felvonó alatti megközelíthetetlen
terepre, ugy anez a léc az esésnél
kitekeredett lábadról véletlenül sem
szándékozik leoldani.

A síelésről

Az esésnél mégis leoldó léced a
sífék ellenére sem áll meg a pálya
aljáig.

Mindig lehet jobban síelni, dc
mindig lesz valaki, aki jobban síel
nálad!

A menedékház előtt hagy ott lécedet
biztosan több pár ugyanolyan típusú
síléccel fogják körbetűzködni.

A sífelszerelésről

A lazán válladon átvetett síléceid
élei mindig becsípik a nyakadat,
félreérthető véraláfutás okozva.

Aboltban nagy gonddal kiválasztott
cs
megvásárolt
síléctípust
a
következő kereskedőnél biztosan
20%-kal olcsóbban látod viszont,
persze már későn.
Feleséged épp az akciós ajánlattal
egy időben találja meg méregdrága
síléced eldugott blokkját.
Vadonatúj léceiden az első nap
keresztülcsúszik a sorban állásnál
egy komplett síóvoda.
a Az ülőliften utazva síléced a
legkisebb piszkálásra is alápottyan

A síruhád csak a
hely en repedhet el.

legkínosabb

Ha csak egy nap felejted a szálláson
a síszemüveged. biztos, hogy azon
a napon heves hóvihar lesz.
Ha csak egy nap felejted a szálláson
a napszemüveget, biztos, bogy
azon a napon lesz a legragyogóbb
napsütés.
Az időjárásról
Hónapokig tervezett sítúrád ideje
km

/ v\\\

Az útlevélellenőrzéskor egészen
biztosan lesz hozzád
hasonló
kinézettel rendelkező ember a
körözött
személyek
fényképes
listáján.
Amikor lelkesen a sípálya felé
autózol azt veszed észre, hogy
csak szemben jönnek olyan autók,
amelyeknek a tetején sílécek
vannak.
A sífelvonókról

m

Ha egyedül szeretnél felvonózni,
biztosan beugrik melléd az utolsó
pillanatban egv kóros közlési
kényszerrel megáldott síelő.
Ha nem beszélsz idegen nyelven,
akkor a 15 perces menetidejű
kétszemélyes felvonón biztosan
olyan külföldi ül melléd, aki
mindenáron
beszélgeti
akar.
Ha beszélsz idegen nyelven,
akkor
olyan
síelő
ül
melléd, aki az anyanyelvét meghazudtoló.
számodra
érthetetlen
tájszólással
beszél.

H'

Survive)

L

Az ülőlift kizárólag tomboló
hóviharban áll le huzamosabb ideig
veled.
Több hegy en való átsíelésnél az
utolsó, hazajutáshoz
szükséges
felvonót biztosan zárva találod.
A zsebkendőről
"sen szükséged lenne
E, biztosan nincs nálad.
Ha mégis van nálad zsebkendő,
biztosan beragad a cipzár a kabátzsebeden.
amikor
gyorsan
ki akarod kapni.
Amikor
az
alapos
orrfújás,
zsebkendő elpakolás után végre
visszaveszed a síkesztvűd. és
belebújtatod a kezedet a síbot
pántjába, újra elkezd folyni az orrod.
Evés-ivás-alvásról
Ha a síbuszon végre álom jönne a
szemedre, az előtted ülő társaság
biztosan diadalittas csatakiáltással
ünnepli majd meg az otthonról
hozott házi pálinka megtalálását.

:

Mindig az előtted lévő vendég
viszi el az utolsó forralt bort.

íi

Az esti iszogatásnál mindig létezik
egy utolsó utáni kör.

Aszállásodonazösszes szomszédod
erősen horkol éjszakánként.
A brillírozásról
Az erdőben síelve
bármikor
az ember elé ugorhat az egyik
fenyőfa.
Ha a társaságodban lévő kezdő
csoportot szeretnéd elkápráztatni
egy hatalmas farolással. biztosan
egyensúlyodat
vesztve
esel
nyekkenve
eléjük.
Eséseidet
a felvonóról is megtapsolják.

Hütte törvény 1.
Azaz éld túl a túlélhetőt...
Amikor teli tálcával visszalavírozol
az
asztalotokhoz,
ügyelve
a
folyadékok (forralt bor. capuccino,
sör és társai) mederben tartására,
csak az utolsó másfél méteren
csúszol meg a sícipőben úgy. hogy a
tálca háborgó tengerré válik a benne
úszó
papírszalvétákkal
együtt.

Társasági törvény 1.
Ha a társasággal megbeszéled,
hogy a négyülésesnél találkoztok,
mert te még száguldani akarsz
egyet, félúton biztos eszébe jut
valakinek, hogy igyanak meg
egy sört. és te szobrozhatsz
fél órát a
felvonó
aljában.
Folyomány: Ha mégis elunod
a várakozást, és beülsz a liftbe,
hogy
megkeresd
őket.
akkor
a tizedik oszlopnál
pillantod
meg a többieket, amint zúgnak
lefelé,
hogy
aztán
aznapra
végleg szem elől veszítsd őket.
Ráadás: az ordításodra persze
mindcnkifelnéz.csakabarátaidnem!
Társasági törvény 2.
Új társasággal indulsz, el reggel,
megjegyezvén, hogy a legcsinosabb
nőn narancsszínű overall van. Az
első esést követő föltápászkodás
után mint az őrült zúgsz a
narancsszín felé. A felvonónál be is
éred, mire megfordul. Szemüveges
és kb. 60 éves.

Sokan úgy vélekednek bizonyos
szituációkról, hogy ha az nem öli
meg az embert akkor bizonyosan
erősebbé teszi, de pontosan miért
is?!
Ahhoz .hogy legyünk „valakik"
ezek szerint szívások komoly sorain
kell végig mennünk, hogy életünk
végén büszkén
nyugtázhassuk,
hogy elég „erősre" sikeredtek
éveink és ezzel együtt Mi is. (Persze
el lehetne játszani azzal a gondolattal is, hogy mit jelent erősnek
lenni de mi itt most ragaszkodjunk
valami pozitív fogalomhoz az
egyszerűség kedvéért.)
Furcsa .hogy az emberben az
évek multával valahogy mindig a
j ó emlékek rögzülnek és egy sor
rossz dologra képesek vagyunk
úgy vissza gondolni mintha jók
lennének és azt hiszem ez jelenti
az igazi erőt mindenkiben (mert
miről is sztoriznánk ha minden úgy
történne ahogy elterveztük).
De miért is kezdtem bele ebbe
az egészbe...
lúszen egész
egy szerűen elmesélhetnék egyet az
utazós kalandjaim közül .amikor
már majdnem elveszni láttam a
helyzetet ,de mégis valahol tudtam
.hogv mindenből ki lehet valahogy
mászni bármennyire is szorult a
szitu.
Hiszen az utazások szervesen
hozzájárulnak egy magy ar snowboardos életéhez annak minden
előnyei és hátrányaival így a
következő útmutató olyan tippeket
próbál meg adni, ami a „kellemetlen
utazós kalandok" során segítségedre
válhatnak. Endzsój!
1.

Útleveledet mindigjó helyre tegyed
vagy tartsd magadnál de akkor ne
hagyd el!
PMAMG
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2.
Ha nem vagy benne biztos ,hogv
vissza találsz a szálasra belátható
időn belül .akkor mindenképpen
egyél előtte .mert éhesen egy idegen
városban bolyongani a legrosszabb
főleg ha az a város Oroszországban
van.
3.
Mindig legy en egy kisokos lapos
üveg
feltankolva
készenlétben
valahol!

4.
A hálózsákot
magaddal!

mindenhova

vidd

5.
Ha nincs pénzed mindig legyen
valaki akitől vész esetén kölcsön
tudsz kérni .(Ez csak akkor működik
ha a többiek ezt nem olvasták)

A Kisbicska néha nagy okos!

Ha már minden veszni
kéljél telefonos segítséget!

látszik

Ha nagyon nagy gáz v a n akkor
gondolj arra .hogy ennél rosszabb
már nem lehet.
10.
Végezetül: „A felhők felett mindig
süt a nap!"

Eta®

Három j ó barát együtt síelt
a hétvégén, hazafelé úton a
nagy hóesés miatt kénytelenek
megszállni egy motelben.
Sajnos egyetlen szoba van csak
egy hatalmas ággyal, otl kell
mindhármuknak aludni. Másnap
reggel felébrednek, megszólal
sugárzóan a bal oldali:
- Fiúk! Iszonyú j ó álmom volt
az éjjel! Egy dögös szőke pipit
gyömöszöltem, húúú, nagyon tuti
volt!
- Érdekes - mondja a j o b b oldali
- én meg egy észvesztőén szexi
fekete nővel hemperegtem.
- Jó nektek! - mondja ny úzottan
a középső - én egész éjjel csak
síeltem, síeltem... (mutatni
kell: ahogyan hajtod előre
magad a két bottal:-)))
Jack és Bob síelni indulnak.
Bepakolnak Jack kocsijába és
hamarosan észak felé haladtak
egy kis úton. Pár óra elteltével
hatalmas hóviharba kerülnek,
ezért megállnak egv háznál, hogy
szállást kéljenek éjszakára. A
vonzó hölgy így válaszol:
- N e m engedhetem be magukat.
Nemrég halt meg a féljem, a

szomszédok biztos kifecsegnék,
hogy két fiatal férfi aluc
házamban.
- Ne aggódjon, boldogan alszunk
az istállóban. - válaszolt Jack.
Kilenc hónappal később Jack
levelet kap az özvegy ügyvédjétől,
és azonnal felhívja Bobot:
- Bob. emlékszel arra a vonzó
özvegyre, akinél egy éjjel
megszálltunk?
- Persze.
- És nem mentél át véletlenül az
éjjel a házba?
- De. be kell vallanom, hogy
átmentem.
- És véletlenül nem az én nevemen
mutatkoztál be?
- De igen. sajnálom. - mondja Bob
zavartan.
- Kösz, most halt meg, és
rám hagyott mindent.
Utazási irodában:
- A feleségem a hegyekbe akar
utazni, síelni. Van valami rendes
helyük?
- Természetesen. Elsősorban
Svájcot ajánlhatom.
- Lavina van?

Két nő beszélget a téli Alpok
egyik szállodájának a teraszán.
- Nézd. ott síel a fétjein. a hegy
tetején! - mutatja az egyik.
- Azzal a hosszú, piros sállal?
- Ugyan már! Az nem
sál, az a nyelve!

Pistike meglátja az utcán barátját,
M p t k k á t r a k i síléceket cipel.
" készülsz?

a hegyről, amit meghódított.
A boltban vett egy félmeztelen
gésát ábrázoló képeslapot is a
barátjának. Megírta a lapokat, de
a címzéskor véletlenül felcserélte
őket.
A hegyet ábrázoló képeslapra
(amit véletlenül a barátjának
küldött) a következőt írta:
„Üdvözletemet küldöm
Japánból!" A másik képeslapra
(amelyet a feleségének címzett,
és a hátoldalán egy félmeztelen
gésa volt látható) a következő
üzenet került: „íme a pálya képe.
amin tegnap végigmentem!"
A sebészeten beszélget két orvos:
- Főorvos úr, valóban előny ős
sportnak tartja a síelést?
- Hát persze! Tavaly is két tucat
beteget hozott a konyhára.

iniért ilyen rövidek ezek a
sílécek?
- Mert csak egy napra megyek.

Egy síelő úgy döntött, hogy
a világ egyik különleges
hegyén akar síelni. Végül a
Fijit választotta. Elköszönt
a feleségétől, és elutazott
Japánba. Végre eljött a nagy nap.
Megmászta a hegyet, majd lesíelt
rajta. Anny ira elégedett volt a
teljesítményével, hogy elhatározta,
küld egy képeslapot a feleségének

Két bolond elhatározza, hogy
munkát keres. Az első napi bérük
három dollár. Órákig vitatkoznak,
mire költsék a hatalmas összeget,
végül egy ikük megunja a vitát,
zsebre teszi a pénzt, és elindul
vásárolni. Amikor visszatér barátja
megkérdi:
- No, mit hoztál?
A bolond lelkesen vesz elő a
zsebéből egy doboz tampont.
- Megőrültél? - néz rá a másik. Mit csináljunk ezzel?
- Hogy mit? - fölényeskedik a
bevásárló.
- Nézd csak meg. mi van a dobozra
írva! Ezzel lehet lovagolni,
úszni, vitorlázni, síelni...
Két indián áll a vízparton.
Elszáguld előttük egy vízisielő,
mire az egy ik:
- Szerinted miért megy az a csónak
ilyen gyorsan?
- Te hülye, hát nem látod hogy
az a sápadtarcú kergeti???

Szibériában szolgáló Iván
tizedes három nap eltávozást kap.
Felcsatolja a sílécet, és röpke
24 óra alatt hazasíel. Három nap
múlva, időben visszaérkezik a
táborba. Társai faggatni kezdik:
- Mit csináltál otthon először?
- Megkettyintettem az asszonyt.
- Másodszor?
- Lehúztam egy üveg vodkát.
- Harmadszor?
- Lecsatoltam a síléceket.

felette virrasztó kocsmárosnak:
- Feleségül megyek ahhoz, aki
megmentette az életem.
Mire a kocsmáros:
- Csak tessék! A
bernáthegyim volt.

Két skót a hegyekbe megy síelni.
Nem tart sokáig az örömük,
mert az első lesiklás alkalmával
lezuhannak egy jégverembe.
Órákig fagyoskodnak, mikor
megérkezik a segítség, és két
ember lekiabál hozzájuk:
- Itt a Vöröskereszt! - Mire a
skótok:
- Köszönjük, mi már
adtunk adományt!
A csúny ácska amerikai
milliomosnő az Alpokba megy
síelni. Egy sítúrán lavina temeti be,
de megmentik.
Amikor magához tér, azt mondja a

Tanfolyamunk három részből
áll - mondja a síoktató a kezdő
csoportnak.
- Először megtanuljuk a sílécek
felcsatolását, a felszerelés
használatát. Másodszor
megtanuljuk a lesiklás
technikáját. Végül megtanuljuk,
hogyan kell mankóval járni
Mi a különbség Isten és egy
síoktató között?
- Isten nem hiszi magáról,
hogy síoktató.

traumatologustol
Prof. Dr. Varga Endre Egyetemünk
Traumatológiai
Klinikájának
professzora,
oktatója.
Sajnos
a sí idény beköszöntével több
dolga akad neki és kollégáinak.
Azért, hogy idén megkönnyítsük
munkájukat, hallgassunk meg tőle
egy pár gondolatot!
Pulzus: Szokott-e síelni?
Varga Endre: Szoktam, évente
egyszer-kétszer.
lehetőségtől
függően és nagyon szeretem.
Pulzus: Milyen veszélyeket rejt
magában?
V.E.: Kezdjük ott. hogy legtöbben
innen az Alföldről indulunk el
síelni. Ebben a régióban egy átlag
embernek nincs túl sok lehetősége,
ideje erre a sportra, mondjuk évente
egy-két hét. Ebhez hozzájön,
bogy amikor végre eljut oda.
maximálisan ki akarja használni
az ott eltöltött időt. A probléma
onnan adódik, hogy a többség nincs
edzésben, nincs meg az a reflex
szerű koordinált mozgás, amit
egy síelés vagy snowboardozás
megkíván. Ezért van az. bogy elég
sok magyar megsérül a külföldi
sípályákon. Szlovén. Osztrák és
Olasz kollégák szoktak beszámolni
arról, hogy bizony vannak olyan
kortermek, melyek tele vannak
magyar sérültekkel, úgynevezett
1
„pannon-style" sízőkkel.
Pulzus: Mivel lehet csökkenteni a
balesetek esélyét?
V.E.: Nagyon fontos, bogy a
tervezett sítúra előtt célirányos
edzéseket kell otthon végezni,
erősíteni azokat az izomcsoportokat.
amelyek
a
síeléshez,
snovvboardozáshoz
szükségesek.
TflhlUH

lyogva megjegyzi): Tehát
nem a tanulásból, munkából beesni
a sípályára, egy átitalozott út után..
Pulzus: Melyek a leggyakoribb
sérülés típusok?
V.E.: Más sérülések jellemzik a
snowboardozást és a síelést. Az
előbbinél sajnos gyakori a fej- és
gerincsérülés, a csukló, a könyök
és a vállizület sérülése, kezdőknél
a keresztcsont és farokcsont régiója
van még veszélyben. Utóbbinál
más a helyzet. Itt a térdsérülések
dominálnak,
dc
természetesen
ugyan úgy a fejsérülések is
gyakoriak.
Pulzus: Mi a
protectorokról?

véleménye

a

V.E.: A megfelelő védőeszközök
elengedhetetlenek! A bukósisak
nagyon
fontos.
remélhetőleg
kötelezővé is fogják tenni. A
gerincvédő
ugyan
a
rotatios
sérülésektől nem véd. de az ütéseket
jól tompítja. A csuklóvédőknél
legjobb ha mind a palmaris mind a
dorsalis részeken van merevítő. Jól
jöhet még a tomporvédős nadrág,
illetve a könyökvédő.

Síelésnél a térdvédő eszközök
használata
kétes
Itatásfokú.
Az
oldalmerevítéssel
ellátott
térdrögzítők
viselése
teljesen
felesleges, ép szalagrcndszerrel
bíró sportolón, ugyanakkor téves
biztonságérzetet ad. Az izületet
mclegentartóeszközökjók. ezeknek
nem stabilizáló, hanem tenno
hatással bírnak. Magán a sílécen
vannak inkább azok az eszközök
amelyek segíthetnek a balesetek
elkerülésében. Fontos a jól beállított
kötés, ezt az első napokban érdemes
úgy beállítani, hogy könnyebben,
alacsonyabb erőhatásra oldjanak ki.
A legbiztonságosabb kötések elöl
hátul diagodálisak. Tcnnészetescn
a biztonságos lesiklás feltétele a
karbantartott, indulás előtt átvizsgált
felszerelés is.
Pulzus: Végül mit tanácsolna a
SZOTE sítábor résztvevőinek?
V.E.:
Először
is
vegyétek
figyelembe.
hogv
jövőre
is
j ó lenne elmenni a sítáborba.
Fontos a bemelegítés, hatásosak
a melegítő krémek is az optimális
reflexek eléréséhez. Érdemes a
pályákat a szokásosnál egy fokkal
óvatosabban megismerni. A szűz
hó és a nem megfelelően gondozott
pályák nagyobb fizikai erőnlétet
és jobb sítudást igényelnek. Ha
előző nap este sokáig tartott a buli.
inkább pihenjétek ki magatokat és
v álasszátok a könnyebb pályákat. A
bölcs önmérséklet nagyon-nagyon
fontos! Lehetőség szerint az utolsó
lesiklást mindig hagyjátok cl
(mosoly), inert a legtöbb probléma
akkor szokott lenni. Inkább az
utolsó előttivel fejezzétek bc.
Jó síelést és vigyázzatok magatokra,
egymásra!
Pulzus: Köszönjük szépen!

Sítábor
különszám

medikuslap@gmail.com

Medikus Lap
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Amikor
először
felvetődött
a
Magyar
Medikus
Sítábor
gondolata,
meglehetősen
utópisztikusnak
hatott.
Hogyan
tudnánk
600
magyarországi
egészségügyi
hallgatót egy hétig
összezárni
egy
franciaországi
sítáborba? Az ötletet - eltérően
>s hazai
gyakorlattal
Követték,
és a négy
orvosképző egyetem
hallgatóinak
összefogásával
valami olyan jött
létre, amire azelőtt még nem volt
példa. 600 medikus egy helyen,
Magyarország határától 1200 kmre - ez valami különleges
dolog.
Különleges, de nem előzmények
nélküli. Sosem felejtem el azokat a
napokat, melyeket egy külvilágtól
elzárt helyen, festői környezetben
töltöttünk el budapesti, pécsi és
szegedibarátainkkal.bajtársainkkal.
Mert baj akkor éppen volt elég: a
rezidensi rendszer fizetőssé tenni
egy jogszabály-módosítással. Pár
nappal később több száz orvos-,
és fogorvostanhallgató az ország
négy egyeteméről kulturáltan, a
célt mindvégig szem előtt tartva
egy emberként állt ki a közös
célért: reformot, de ne ilyet! A négy
egyetem hallgatói között a barátság
és a közös munka azóta is megvan.
Sőt, az ilyen és ehhez hasonló
rendezvények - mindenek előtt

például a Medikus Kupa - mindezt
csak fokozzák, szélesítik. És ez jó.
Mindenképpen kiemelt köszönet
jár a szegedi hallgatóknak, hogy
befogadnak bennünket sítáborukba,
és külön köszönet jár a SZEFHE
és a Hallgatói Önkormány zatok
áldozatos
szervezőmunkájáért,
hogy
ilyen
összehangoltan
és egységesen dolgozva
meg
tudták valósítani a 2009-es év
egyik
legnagyobb
dobását!
A következő néhány oldalban
igyekeztünk
olyan
cikkeket
összeválogatni (van amelyik már
megjelent a debreceni egyetemi
sajtó hasábjain, ám vannak olyan
írások is, amelyek direkt ebbe a

kiadványba készültek), ami minden
hazai orvostanhallgató
számára
érdekes
és
tanulságos
lehet.
Fogadjátok szeretettel! A táborra
pedig kellemes kikapcsolódást, jó
szórakozást kívánok! Vigyázzatok
egy másra - és magatokra!
Lánczi
Levente,
főszerkesztő,
Medikus
Lap, Debrecen
A Medikus Lap sítáboros
kiadványának elkészítésében
a következő hallgatók vettek
részt: Ádány Csaba. Bálint
Adriána, Posta Edit.
Fotók: www.deoec.
hu, www.aokhok.hu

Az elmúlt félév is
bővelkedett
programokban,
melyek
igen
színessé tették a Debreceni Egyetem
Orvosés
Egészségtudományi
Centrumán
a hallgatói
életet.
Már a szemeszter kezdete előtt
hozzáláttunk a Gólyatábor színes
programjainak
szervezéséhez;.
A borok
városában,
azaz
Tokajhun
gyűjtöttük
össze
a
gólyákat,
akikhői
egy
igazán
remek
banda
verbuválódott
össze. A hajókirándulás
után a
sorversenyek aratták a legnagyobb
sikert mind a szervezők
mind
a gólyák között. Sokak
szerint
egyetlen
egy
hátránya
volt,
mégpedig, hogy csak négy napig
tartott, de hát a csodák meg három
napig szoktak.

A báli szezon centrumunkat sem
hagyta hidegen. Prof. Dr. Csernoch
László Dékán Úr nyitóbeszéde
után
az
újdonsült
elsőseink
nyitótáncát figyelhettük meg. majd
a jól megszokott báli hangulatban
folytatódott az este.
Az ősz beálltával a kolisok egy
borkóstolón találhatták magukat,
ahol minőségi tokaji borokat
lehetett megízlelni a jókedvről
pedig két stand-up humorista is
gondoskodott.
Külön megtiszteltetés volt. hogy
a
Nagyerdei
Korcsolyapályán
rendezett Medikus Kori Bulira is
kilátogatott az eredeti és egy etlen,
a Lappföldi Mikulás, tiki meg is
jutalmazta centnimunk hallgatóit,
hiszen mindenki jól viselkedett az
elmúlt évben.
Az év zárásaként pedig egy
hatalmas szilveszteri bulit hoztunk
össze, ahol terített asztal, pezsgő
és tánctér v árta az óév búcsúztató
hallgatókat, akik közül sokan
v izsgák előtt vagy után lazítottak

A Gólyatábor létszáma sajnos
limitált volt. dc mi azokra is
go ndo 11 u nk. ak ik nc m t ud tak e 1 j ö n ni.
ezért a félév második hetében
megrendeztük a Gólvahetct, ami
kezd hagyománnyá válni. Itt már
az elsősök mindegyike bc tudott
kapcsolódni a pezsgő forgatagba.
Az
MFHE
konferencia
Debrecenben látta vendégül a hazai
fogorvostanhallgatókat,
szakmai
programban, városnézésben
és
persze buliban sem volt hiány.
Felfrissülésről pedig a debreceni
Aquaticumban
eltöltött
órák
gondoskodtak.
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egyet a vizsgaidőszak hajtásában.
A következő félév is kecsegtet
különleges programokkal. Itt van OL
például a pécsi Medikus Kupa.
amit a szegedi túra óta várunk,
ncin is beszélve sikerre éhes
csapatainkról! Reméljük szegedi
és budapesti barátainkkal március
utolsó hétvégéjén is találkozhatunk
a lelátókon, a tornatermekben, no
meg az esti lazítások során!
Két programunkra viszont mi
váijuk az ország medikusait és
minden érdeklődőt. Az első a
február 21 -én megrendezésre kerülő
Kapcsolat Napja, mely a DEOECen megrendezésre kerülő gigantikus • F - I
ny ílt napnak tekinthető rengeteg
érdekes programmal, előadással.
Valamint a tradicionálisan minden
tavasszal megrendezésre kerülő
Medikus Héten is szeretettel váijuk
nem csak a Debreceni Egyetem,
hanem
Magyarország
minden
egészségügyi felsőoktatásban részt
vevő liallgatóját is!
Adány Csaba

Szeptember elején, amikor először
érkeztem ide, a messzi Debrecenbe,
a beiratkozást
követően
rögtön
az Egyetem főépületéhez
siettem.
Kiskoromban, egy családi nyaralás
során már láttam egyszer... akkor
úgy beleszerelmesedtem
a patinás
épületbe a gyönyörű
parkjával,
hogy megfogadtam:
itt
fogok
továbbtanulni. Ez az álmom valóra
vált, és mikor már
egyetemistaként
álltam előtte hosszú
perceken
át, elámulva, született még egy:
bárcsak bálozhatnék benne... Ezért
igen nagy öröm volt a számomra,
hogy hamarosan
megtudtam:
a
Debreceni
Egyetem
Orvos- és
zc> Egészségtudományi
Centruma is a
=2
Debreceni Egyetem sok karjához
hasonlóan
- itt rendezi
meg
hagyományos őszi gólyabálját.
—o
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2008. november 8 - á a szombaton
került sor e méltán híres esemény re.
Egész nap folyt a lázas készülődés,
a felsőbbévesek szervezkedtek,
pakoltak és díszítettek a helyszínen,
hogy a gólyák első egy etemi bálja
életre szóló élmény lehessen. Aváros
fodrászszalonjaiban is nagy volt a
sürgés-forgás, és a kollégiumokban
is érezhetően nagyobb volt az élet.
mint hétvégenként általában. Ezen
kis időre elterelődött a diákok
figyelme az iskolai feladatokról.

és most nem a tanulás volt a fő
beszédtéma a folyosókon, hanem
hogy kinek milyen lesz a ruhája...
Már mindenki izgatottan várta az
estét.
Amint báli öltözékben sétáltam
az Egyetem főépülete felé. azon
tűnődtem, vajon milyen lesz a
bál. az épület.. Gyermeki énem
úgy képzelte, talán olyan, mint
a
Hamupipőkében...
csodás,
feldíszített palota, sok-sok vendég
szebbnél szebb estélyi ruhákban,
kellemes zene, keringőzés és
ünnepélyes
hangulat.
Belépve
az ajtón, mikor megláttam, hogy
minden ünnepi pompába öltözött,
úgy éreztem, tényleg ilyen lesz
a gólyabálom. Vörös szőnyegen
vonulhattunk be a előtérbe, ahol
hegedűszó fogadta a vendégeket.
Érkezés után ki-ki megkereste
barátait és asztalát, vagy azt a
helyet,
ahonnan
majd jól láthatja a
nyitótáncot. Prof.
Dr.
Csernoch
László
Dékán
Úr
köszöntőt
mondott, melyben
magyarul és angolul is üdvözölte
a megjelenteket.
Utána következett
a gólyák gyönyörű
keringője, melyet
nem hiába előzött meg oly sok
próba: méltó megnyitója volt
a bálnak. Majd kezdődhetett a
mulatság, melyhez a Pesty Party
Showband szolgáltatta a zenét. A
bálozok táncoltak, beszélgettek,
fényképezkedtek,
állófogadáson
vettek részt, vagy épp választottak
egy koktélt a bárban.
A bálon egyaránt részt vehettek
a magyar és a külföldi hallgatók,
debreceni
egyetemisták
és

máshonnan jött kedves ismerősök
is. Számomra nagy öröm volt,
hogy sok angol nyelven tanuló diák
is részt vett rajta, mert gyakran
emlegetett probléma, hogy a
magyarok kissé elzárkóznak tőlük,
dcegy ilyenrendezvényenkönnyebb
ismerkedni, mint az iskolában, ezért
a bál jó lehetőség volt arra is, hogy
közelebb kerüljünk egymáshoz.
Valamint érdekes volt figyelni,
miként jelent meg a tánctéren a
kulturális sokszínűség.
Éjféltájt egy rövid időre elhallgatott
a zene. hogy kihirdessék a bál szépe
választás eredményét. A jelöltek
az elsős, keringőző párok voltak,
akikre az est folyamán lehetett
szavazni. A 2008. évi OEC-es
gólyabál szépe Szentléleky Eszter
és táncpartnere. Hajas Sándor lett.
Gratulálunk nekik!
Majd folytatódott a dínom-dánom,
mely egészen hajnali négy ig tartott.
Ha valakinek még tovább is bírta a
lába, átsétálhatott a Klinika Moziba,
a bál hivatalos „after party jára",
ahol reggelig lehetett táncolni.
Úgy tartják, az elsősöknek nem
szabadna kihagy niuk az egyetemi
gólyabáljukat, mert mindenkinek
örök emlék marad. Köszönöm a
szervezőknek a gólyák nevében,
hogy
bíztattak
bennünket
a
részvételre, és hogy
mindent
megtettek azért, hogy ne érhessen
minket
csalódás!
Remélem,
akik ott voltak, valóban szép
emlékeket őriznek majd erről a
különleges eseményről, melyről
„kislány-énem" összefoglalásként
egyszerűen annyit mondana: mesés
volt!
Bálint Adriána
Megjelent az Egyetemi
Elet 2008. novemberi (47.
évfolyam 5.) számában
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Bizonyítékok
Néhány forró recept a fárasztó síclcs után...
Utazás gasztronómiába különkiadás

j f

Nyolc dolog, ami bizonyítja, hogy vizsgaidőszak van
1. Ruhatáradat egy melegítő és egy öltöny alkotja.

Forralt bor
Hozzávalók:
Fél üveg vörösbor, fél liter szőlőlé, 3 szegfűszeg. 1
rúd fahéj, cukor, vagy méz. 1-2 narancs héja. esetleg
a leve is.
A bort a szőlőlével felforralom, belerakom a
fűszereket és a narancshéj felét. Kicsit állni hagyom,
édesítem. Aki szereti, tehet bele a narancs levéből is.

2. Szerinted teljesen normális időpont a lefekvésre,
amikor a szobatársad éppen vizsgázni indul.
3. Már találtál is legalább két állítást, ami rád is
igaz.

I •

4. Ha a szilícium alapú életet nem is de a koffein
alapút sikerül kifejlesztened.

Grog

gm

Hozzá\>alók:
6 c l rum. 1 cicitromié. 1 kockacukor. 1 szelet citrom,
szegfűszeg, fahéj, citromhéj.
A rumot, a citromlét és a cukrot egy pohárban
clkevcijiik. hozzáadunk néhány szegfűszeget és
fahéjdarabot, majd felöntjük forró vízzel, a tetejét
megpermetezzük a citromhcjjal. s beleejtünk egy
citromszeletet.
A recepteket gyűjtötte: Posta Edit

5. 300 oldalnál rövidebb könyvekre úgy tekintesz,
mint az óvodai kifestőre.
6. Nem napról napra, hanem vizsgáról vizsgára
élsz.

ser

7. Bármikor elmondhatod, hogy csak kettőt kell
aludni és itt a következő vizsga.
8. A bevásárló listát is tételek szerint dolgozod ki.

Mm
Adánv

Csaba
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