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OVERVIEW

Expedíciózás avagy Földünk legmagasabb hegyei között

Himalája. Egy szó, mely a Földünk legmagasabb csúcsait foglalja magába. Egy szó,
amitől a hegymászók megborzonganak. Egy szó, ami a tengerszinten élők számára
elérhetetlen világot jelöl.

Már maga a hegy megközelítése is izgalmas kaland. Nepáli falvakon keresztül túrázva
a hegymászó találkozik a helyi emberekkel - és állatokkal.
Hogyan beszélget két ember, amikor nincs közös nyelv?
Vajon tényleg minden gyermeknek természetes-e, hogy iskolába induljon egy
hétköznap reggel?
Mit lehet és mit kell elvinni egy expedícióra? Mennyi havat kell olvasztani egy liter
teához?
Milyen az, amikor szilánkosan törik a Mars csoki?
Miért tart egy expedíció másfél hónapig, ha a csúcsot meg lehet mászni 4 nap alatt?

És egy valóban mellbevágó kérdés: Van-e élet wifi nélkül?

Előadásomban beszélek izgalmas utazásról és extrém hegymászásról. 
Időnként humoros, néha megdöbbentő történeteken keresztül mutatom be
a magas hegyek különleges dimenzióját.

„Amikor fe lérünk egy a lpes i csúcsra 
supermannek érezhetjük magunkat. 

 
Egy h imalája i nyo lcezres csúcsáró l

körbep i l lantva azonban megtudhatjuk menny ire
törékenyek vagyunk . ”

 
 

(Sterczer H i lda)
 



Önmeghaladás

Olyan folyamat, ami arra kényszerít, hogy felülírjam mindazt, amit eddig
gondoltam magamról és saját képességeimről.

Valóban ismerem a határaimat, vagy még jóval a körön belül mozgok?
Mi a különbség aközött, amikor én döntöm el, hogy túllépek a komfortzónán, és
amikor az élet hozza a változás kényszerét?

Hogyan volt lehetséges, hogy 2006 júliusában életem első alpesi csúcsán álltam,
egy év múlva pedig egy himalájai nyolcezres csúcsáról tekintetem körbe?

Hogyan volt lehetséges, hogy Magyarország legismertebb és legeredményesebb
hegymászójának, Erőss Zsoltnak a hegymászótársa és felesége lettem?

Hogyan volt lehetséges, hogy férjem elvesztése után nemcsak felálltam, de egy
csapattal valami újat hoztunk létre, és a Hópárduc alapítvány vezetője lettem?

Előadásommal bepillantást nyerhetünk a hegymászás és a himalájai
expedíciók világába, és a lelki mélységek bugyraiba, hogy túllépve a
határokat új célok felé nézzünk.

„Egy hegymászót két cé l vezére l ,  amikor e l indu l egy
hegycsúcsra:

az e lső ,  hogy megmássza, 
a másod ik ped ig ,  hogy tú lé l je .

Ebben az a paradox , hogy a csúcson van legmesszebb a
tú lé léstő l . ”

 
(Sterczer H i lda)

 


