
Síelés Jászkiséren a kezdetektől

A  tél,  a  havas  táj,  a  fehér  lepelbe  burkolózott  fenyvesek  szeretetével  nem 
szükségszerűen  születik  a  „kicsi  emberke”,  de  ezt  a  vonzódást  fel  lehet  kelteni  a 
közösen tett kirándulásokkal, csúszkálással, játékkal.

Így kezdődött egy alföldi településen az a jelenleg széleskörű mozgolódás, amely sok-
sok gyereket és felnőttet ismertetett meg a síelés örömével, a lélek és a test szabad 
szárnyalásának élményével. 

Ezeket a törekvéseket eleinte sokan kételkedve fogadták, de néhány barát és a lelkes 
szülő támogatása lendületet adott az elképzeléseknek. Az első téli tábort és síoktatást 
1995-ben sikerült összehozni a jászkiséri iskolások számára, ahol beigazolódott, hogy 
ha a lehetőségek adottak nincs számottevő különbség alföldi  és hegyvidéki gyerek 
között.

Az első tábor igazi, családias légkörben zajlott, a szülők élményszámba menő étkezést 
biztosítottak  a  résztvevők  számára.  Ugyancsak  az  egyik  szülő  közreműködésével 
kedvező áron bérelték az üdülőt a Mátrában, Fallóskúton.

Igaz, hogy a sífelvonót a gyerekek csak hallomásból és fényképről ismerték, de annál 
kitartóbban dolgoztak és igazán hozzánőttek a sílécekhez a cipekedés és a taposás 
közben. Az esti túrák, a fallóskúti remete meglátogatása, a kápolnában a gyerekek 
által megkongatott vacsorához szólító harang, örök élmény maradt.

A  következő  évben  egy  szlovákiai  sítábort  sikerült  megszervezni,  közel  a  lengyel 
határhoz, Ždiar helységben. 

Volt már egy kis előképzettsége a csapatnak, mindenki nagyon jól érezte magát és 
sokat  fejlődött  a  sítudásuk.  Külön élménynek számított  a sífelvonók használata  és 
élvezettel suhantak a gyerekek a pályán. 

A következő évben, pályázaton nyert pénz segítségével sikerült használt sífelszerelést 
vásárolni az iskola számára, de továbbra is a felszerelés többségét bérelni kellett. 

Agyagi megfontolásból a 1997-es és '98-as sítáborok Fallóskúton és Mátraszentimrén 
lettek  megszervezve,  a  mátraszentimrei  pályán  a  sífelvonó  nagyban  hozzájárult  a 
gyerekek technikai fejlődéséhez. A háziversenyek beiktatásával fokozódott a gyerekek 
érdeklődése, győzni akarása. A tábor létszáma is jelentősen növekedett, nem csak a 
gyerekek,  hanem  a  szülők  is  kedvet  kaptak,  hogy  kipróbálják  bátorságukat  és 
ügyességüket.

A Jászkisér és Mátraszentimre közötti viszonylag kis távolság a félénkebb szülőket és 
gyerekeket felbátorította, személyesen is meggyőződhettek arról, hogy a híradókban 
sokszor emlegetett lavinaveszély itt nem leselkedik a síelőkre.
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Időközben  több  sikeres  pályázatot  is  benyújtottak,  amely  hozzájárult  a  síoktatás 
további folytatásához. 

Sajnos az egyre gyakoribb hazai hóbizonytalanság hatására a következő években a 
síoktatás áthelyeződött Szlovákiába, Kokavára, egy kicsi, de nagyon jól karbantartott, 
a határhoz közeli síközpontba.

Egyre többen jelentkeztek a sítáborba, beindult egy lelkes mozgalom, még a környező 
településekről  is  voltak  résztvevők.  A  síoktatók  száma is  bővült,  kezdő  és  haladó 
csoportok indultak, a tehetséges gyerekek versenyre való felkészítése is lendületesen 
haladt.

Az évek során, a Diákolimpiai versenyeken több megyei bajnok is került ki a jászkiséri 
iskola tanulói közül, nagyon sokan dobogós helyen végeztek. 

Az Országos Diákolimpiai döntőn elért legjobb eredmények: IV, VI, VIII, X, XI, XII, XVI 
helyezések voltak.

Több amatőr Országos Diákversenyen is rangos eredmények születtek, pl: Jeep kupa, 
Volvo kupa, Alfa Romeo kupa, Skioutlet kupa, Kővári Tamás emlékverseny.

Legsikeresebb a csapat az ausztriai St. Coronán volt, III. helyen végzett a Volvo kupa II. 
országos családi síbajnokságán 2004-ben. 

A  jó  eredmények  hatására  a  csapat,  a  síoktatás  népszerűsége  és  támogatottsága 
egyre erősödött és ez hozzájárult a további eredményességhez. 

1995-től  folyamatosan  minden  évben  sikerült  a  táborokat  megszervezni  és 
rendszeresen részt venni a meghirdetett amatőr Diákversenyeken.

Ez  a folyamatosság az Iskola,  a Polgármesteri  Hivatal,  különböző civil  szervezetek, 
egyéni  támogatók,  a  szülők  és  a  gyerekek  segítségével  sikerült.  Hozzáállásuk  és 
lelkesedésük példaszerű.

A jászkiséri tanulók közül a legeredményesebbek az évek során a következők voltak: 
Kovács  Krisztina,  Rácz  Imola,  Szabó  Enikő,  Kovács  Andrea,  Kovács  Károly,  Kaizer 
Roland,  Molnár  Tibor,  Szabó  Dávid,  Rácz  Orsolya,  Szanku  Kitti,  Kun  Máté,  Hajnal  
Máté, Szabó Anita, Fazekas Máté, Balogh Anna Klára, Tóth Szabolcs, Rácz Réka, Orosz 
Luca, Szeremi Alexandra, Fazekas Viktor, Szeremi Bence, Papp Ádám, Szabó Dániel, 
Mráz Balázs és Miklós Péter.

Kevés  kistelepülésre  jellemző,  ami  Jászkiséren  2007-ben  megtörtént,  hogy  a 
Polgármesteri  Hivatal  a  legeredményesebb  7  versenyzőnek  egy  közel  egyhetes 
lengyelországi ingyenes edzőtáboroztatását biztosította.
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Berente  Judit,  a  jászkiséri  Külkapcsolatok  Baráti  Egyesülete  elnökének 
kezdeményezésére,  aki  maga  is  nagyon  szeret  síelni,  a  svájci  testvértelepülésről, 
Niederlenz-ből első alkalommal 2002-ben kb. 100 sífelszerelés érkezett ajándékba. 
Második alkalommal 2008-ban közel 30 db modernebb sífelszerelést és snowboardot 
küldtek a síelő csapatnak. Idővel a számunkra már fölöslegessé vált felszerelésekből 
két  alkalommal  is,  2002  és  2008-ban  összesen  kb.  45  sífelszerelést  tudtunk 
ajándékozni az Erdélyben, Kézdivásárhelyen és Szentkatolnán működő Petőfi Sándor 
Kulturális-Nevelési Egyesületnek és a Bálint Gábor Egyesületnek, amelyek gyerekek 
síoktatásával  is  foglalkoznak.  Ezáltal  egy  újabb  testvérkapcsolat  vette  kezdetét, 
melynek keretében a kézdivásárhelyi gyerekek 4 napot töltöttek Jászkiséren a Civil 
Majális  alkalmával  2009-ben.  Viszonzásul,  2010  tavaszán  a  jászkiséri  gyerekek 
tölthetnek néhány napot Erdélyben, Kézdivásárhelyen és környékén.

A  jászkisériek  megtapasztalhatták,  hogy  nem  csak  segítséget  kapni,  de  segítséget 
nyújtani is épp olyan jó.

2003-ban közös összefogással, vállalkozók és civil szervezetek segítségével sikerült a 
jászkiséri iskola udvarán egy kis „sídombot” összehordani, amely megfelelő időjárás 
esetén jó lehetőséget biztosít a síelés alapjainak megismertetésére és szánkózásra, itt  
az alföld közepén.

Ez  a  lehetőség  fejleszthető  műanyag  borítással,  esetleg  a  téli  időszakban  egy  kis 
teljesítményű hóágyú beiktatásával és maga a domb méreteinek növelésével.

Nem csak a munkát, de a szórakozást is sikerült bevonni a támogatási lehetőségek 
közé.  Már  hagyományosan  minden  síszezon  végén  megrendezésre  kerül  a 
sítáborozók évadzáró bulija, ahol a gyerekek egy rövid műsort adnak elő, elhangzanak 
a szezon fontosabb eseményei, eredményei.

Ezt követően a szülők, felnőttek, támogatók jó hangulatú zenés-táncos esten vesznek 
részt.  A  kivetített  képek  láttán  a  táborban  résztvevők  önfeledten  mesélik 
élményeiket, kedvet gerjesztve a síelésre másokban is. 

A rendezvényen összejött anyagi támogatás a következő sítábor és az elkövetkezendő 
síversenyek finanszírozására van felhasználva.

A pályázati  lehetőségek kihasználásával  a kevésbé tehetős családok gyerekeinek is 
alkalma adódhat a sítáboros élmények megízlelésére.

Nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki ezekben a táborokban, a résztvevők és a 
helyi  szervezők  között.  Ezúton  is  köszönet  Auxt  Ferencnek  és  Gálik  Attilának,  a 
sícentrum vezetőinek.

Kokaván  a  jászkisérieket  mint  régi  jó  ismerősöket  fogadják  és  biztosítanak  nekik 
élményekben és hóban gazdag napokat.
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Bővebben a 2009 és 2010-es síszezonról:

- 2009 -

- A január  25-én Mátraszentistvánon megrendezésre került  Skioutlet  kupán 6 
gyerek vett részt, ahol a következő eredmények születtek:

Balogh Anna – I.

Fazekas Máté – I.

Szeremi Alexandra – II.

Rácz Réka – IV.

Szeremi Bence – IV.

Szabó Dániel – VII. hely

- Február  8-14-e  között  egy  autóbusznyi  diák  és  felnőtt  utazott  ki  a  már 
hagyományos kokavai sítáborba élvezve a baráti fogadtatás és a havas lejtők 
varázsát.

- Alpesi sí, megyei diákolimpia 2009. 02. 01., Kokava - Szlovákia 

A szolnoki és a jászberényi tanintézmények diákjai mellett a jászkiséri KÓPÉ Diáksport 
Egyesület  14  versenyzőt  nevezett  az  alpesi  sí  megyei  diákolimpia  döntőjére.  Ez  a 
verseny  Kokaván,  a  szlovákiai  kicsi,  de  annál  gondozottabb  sí  központban  került 
megrendezésre, a Megyei Diáksport Tanács és a Szolnoki Síklub támogatásával. 

A Síklubot Marik Tamás képviselte, valamint Apjok Feri bácsi, a Klub örökös tagja, a 
szakszerű elektronikus időmérést biztosítva.

A nagyon jól  előkészített  sípályán a  több mint  félszáz  versenyző a  megye minden 
nagyobb  településéről  már  kora  reggeltől  gyakorolhatott  a  délelőtt  11  órakor 
kezdődő versenyre. A jászkiséri gyerekeket a szülők lelkes csoportja kísérte el, akik 
aktívan részt vettek az időmérő és az indító rendszer összeszerelésében. 

A pálya kitűzésére Utasi László és Rácz György lettek felkérve. A jó hangulatú, szikrázó 
napsütésben  lebonyolított  versenyen  a  jászkiséri  gyerekek  a  korcsoportjukban  a 
következő eredményeket érték el:

I. hely - megyei bajnokok: Orosz Luca – III. korcsoport

                                 Rácz Réka – IV. kcs.

                                 Balogh Anna Klára – V. kcs.
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II.  hely - Korsós Lili – I. kcs.

    Fazekas Viktor – III. kcs.

    Rácz Orsolya – VI. kcs.

    Fazekas Máté – V. kcs

III.  hely - Szanku Kitti – VI. kcs.

    Kun Máté – V. kcs.

IV.  hely - Szabó Gergő – IV. kcs.

V.  hely - Szeremi Alexandra – III. kcs.

    Rácz Kornél – IV. kcs.

VI.  hely - Papp Ádám – IV. kcs.

VII. hely- Szeremi Bence – IV. kcs.

Köszönjük  Auxt  Ferencnek  és  Gálik  Attilának,  a  Sícentrum  vezetőinek  a  szíves 
vendéglátást, a kifogástalan pályát, valamint a baráti közreműködést.

Korcsoportonként az első négy versenyző bejutott az országos döntőbe. 

- A továbbjutott 10 jászkiséri versenyző közül 5 tanulóval sikerült kiutaznunk az 
ausztriai St. Lambrechtbe, az országos döntő színhelyére.

Az  alföldi  gyerekek  a  szokatlanul  meredek  és  kemény  pályán  is  nagyon  ügyesen 
bizonyítottak. Az elért eredmények:

     IV. hely - Balogh Anna Klára – V. kcs.

     VI. hely - Fazekas Máté – V. kcs.

     XVI.  hely - Rácz Réka – IV. kcs.

     XX.  hely - Orosz Luca – III. kcs.

     XXII. hely - Fazekas Viktor – III. kcs.

- 2010 -

2010.  február  14-21-e  között  egy  lelkes  kis  csapat  töltött  felejthetetlen  napokat 
Szlovákiában, a kokavai sícentrumban.

Kezdő  és  haladó,  síelni  vágyó  gyerekek  és  felnőttek  izgatottan  szálltak  ki  az 
autóbuszból és álmélkodva nézték a több mint fél méteres havat.
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Miután a csomagokat és a sífelszerelést a szálláshelyre cipelték, tettek egy felfedező 
sétát a környező sípályákhoz,  kipróbálták a szánkókat  és csúszkákat  a fenyveseket 
átszelő  sétáló  utakon.  Megismerkedtek  a  szép  környezettel,  este  a  vacsora  után 
izgatottan készültek a másnapi első síelésre.

A  kezdők  fárasztó,  de  kitartó  munka  árán  már  az  első  nap  délutánján  óvatosan, 
segítség  nélkül,  de  felügyelet  mellett  már  tudtak  a  lankásabb  pályán  síelni,  és 
önállóan használni a sífelvonót.

A  következő  napokban  mindenki  sokat  gyakorolt  és  fejlődött  tudása,  különböző 
ügyességi feladatokat tudtak már teljesíteni.

A  hét  második  felében  többször  is  a  gyakorló  versenypályán  készültek  a  hétvégi 
megmérettetésre. A pénteki háziversenyen mindenki maximálisan próbált teljesíteni, 
több-kevesebb sikerrel. 

A  tábori  tevékenységet  és a  versenyt  a  szombat  esti  összejövetelen értékeltük ki, 
mindenki  megkapta  oklevelét,  ajándékát,  majd  ezt  követően  a  helyben  alakult 
csoportok között elméleti és ügyességi verseny kezdődött. Az est zenével, játékkal,  
szórakozással zárult, de a gondolatok már a másnapi síverseny körül forogtak.

A 2010-es Megyei Diákolimpia ugyancsak a szlovákiai Kokaván került megrendezésre 
február 21-én. A megye városaiból 54 versenyző utazott a verseny helyszínére.

A  sítáborunkat  úgy  időzítettük,  hogy az  egy  hetes  sítábor  utolsó  napja  a  verseny 
időpontjával  egybeessen. Az eredmények be is  igazolták,  hogy a sok munka és az 
odafigyelés meghozza a jó eredményt.

I. helyezettek, megyei bajnokok:

         III. korcsoport: Fazekas Viktor

         IV. korcsoport: Rácz Réka 

         V. korcsoport: Balogh Anna Klára  

                                   Fazekas Máté

II: helyezettek:

         II. korcsoport: Mráz Balázs

         III. korcsoport: Szabó Dániel

III: helyezettek:

         II. korcsoport: Miklós Péter (Pély)

         IV. korcsoport: Papp Ádám

         V. korcsoport: Kun Máté
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IV. helyezett: 

         III. korcsoport: Balog Anna

V. helyezettek:

       III. korcsoport: Holló Anita  

       IV. korcsoport: Orosz Luca

                                  Glodics Ákos 

VI. helyezettek:

      III. korcsoport: Kövesdi Krisztina

      IV. korcsoport: Szeremi Alexandra

                                 Szeremi Bence 

Az eredmények összesítése után a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola nyerte a 
Kővári Tamás emlékkupát mint a megye 2010-es év legeredményesebb csapata.

Az abszolút legjobb időt is a csapat egyik tagja, Fazekas Máté teljesítette, amelyért 
egy szép serleget és oklevelet vihetett haza.

Ezt követően a Diákolimpia Országos Döntő 2010. február 26-27-28-ra lett kiírva St. 
Lambrechtbe, Ausztriában. A több mint 170 versenyző a Papstin nevű pályán mérte 
össze tudását. A 25 kapuval nehezített pálya hossza több mint fél km, szintkülönbség 
154 m.

A  rendkívül  kemény,  helyenként  jeges,  meredek  pálya  igazán  próbára  tette  a  6 
jászkiséri  versenyző  ügyességét,  bátorságát,  valamint  a  már  nem  igazán  korszerű 
felszerelésüket.

A verseny szervezői, a Magyar Síszövetség delegáltjai méltatták az alföldi gyerekek 
képességeit. 

Eredmények:

X. hely, IV. korcsoport: Rácz Réka

XI. hely: V. korcsoport: Balogh Anna Klára 

XIII. hely: V. korcsoport: Fazekas Máté

XXII. hely: III. korcsoport: Fazekas Viktor

XXIV. hely: III. korcsoport: Szabó Dániel

                   IV. korcsoport: Papp Ádám
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Dicséret  minden  gyereknek,  aki  vette  a  bátorságot,  és  leküzdve  az  ismeretlent, 
vállalva a nehézségeket megtanult síelni, dicséret a versenyzőknek akik becsülettel 
képviselték kisvárosunkat.

Tudott dolog, hogy a síelés nem a legolcsóbb sportolási lehetőségek közé tartozik, de 
nem minden a  pénzen  –  hanem nagyon  sok  múlik  az  összefogáson,  szervezésen, 
hozzáálláson és az emberi kapcsolatok ápolásán.

A gyerekek nevében is köszönet a szülőknek,  és mindazoknak, akik anyagilag és 
erkölcsileg  is  támogatják  ezt  a  téli  sporttevékenységet  városunkban  és 
hozzájárultak a jó eredmények eléréséhez.

Csete Balázs Általános Iskola

Jászkisér - Polgármesteri Hivatal

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény

Külkapcsolatok Baráti Egyesülete

Kokava Sícentrum

PJN – Niederlenz - Svájc

KÓPÉ DSE

Természetjáró Gyerekek Egyesülete

Napközi Konyha

Remény Gyógyszertár

Szeremi Tüzép

Agroszöv

Jásztej ZRt – Jászapáti

Művelődési Ház
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Bagi Ferencné Éva                                         Rácz János

Dr. Balogh Ibolya                                           Saffer János

Berki Bertalan                                                Szabó József (Szike)

Berente Judit                                                 Szanku János

Bollók György                                                         Szirze Irén

Borbás Eszter                                                Tóth István

Borbély Gyula                                               Utasi László

Cseh Gáborné

Csete Judit

Fazekas Zoltán

Gócza Zoltán

Hajdú László

Hajnal Csaba

Korsós Ferenc

Kovács Károly

Krizsai Sándor

Kunné Litvák Mária

Major József

Miskolczi Tibor

Molnár György

Papp András

Papp Zoltán

                                                                   Rácz György  – testnevelő tanár

© 2010 http://csetebalazs-iskola.hu
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