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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

VI.évfolyam 2. szám március

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzati Testülete 2006. január 26-i ülésén a gazdasági
évben megvalósításra váró beruházások,
karbantartási munkák tervezetét ismerte
meg.
A tervezésnél figyelembe vette, hogy a
normatív támogatás mintegy 20 millió Ft-tal
csökken. A takarékosság, a rangsorolás és a
pályázati lehetõségek maximális kihasználása valamint a kistérségi többcélú társulás
lehetõségeinek megragadása mindennél
fontosabb.
Bejelentésre került, hogy január l-jétõl a
Többcélú Társulás lehetõségeinek megalapítottad Szociális Támogató Szolgálat intézményét Jászárokszállás, Jászladány és Jászkisér
telephellyel. Ezzel 6 fõ számára létesült munkahely! A Jelzõrendszeres Szolgálat, amit
szintén a Társulás mûködtet további 4 fõ számára biztosít részmunkaidõs álláshelyet.
Fontosnak tekintik, hogy a különbözõ feladatok megvalósításához tervekkel rendelkezzenek. Ezekhez kell folyamatosan keresni
az anyagi forrásokat.
Elkészítik a földutak útalappal történõ ellátásának terveit. A Vásárhelyi Terv részeként
régiós segítséggel készül az ivóvízhálózat
rekonstrukciójának terve.
A 2006-os év beruházásait, felújításai t a
következõkben határozták meg:
Szennyvízberuházás befejezése 2006. december 31-ig
Közintézmények rácsatlakozása a szennyvízhálózatra.
Utak helyreállítása, felújítása. Pályázat a
munkákhoz!)
A feladat különösen érinti a beruházás kapcsán készült utakat, járdákat, átereszeket.

Felújításra kerülnek a Kossuth téri iskola
szociális helyiségei Csete Balázs Általános
Iskola gépjármûvének cseréje.
Piactéri parkoló kialakítása.
Kerékpártároló létesítése a buszmegálló
mellé (20 jármû részére).
ABC áruház elõtt parkoló kialakítása
Áfész-szel közösen.
Térinformatikai rendszer kialakítása.
Szolgálati lakásvásárlás
Fûtéskorszerûsítés az intézményeknél. (A
munkák végzése, elsõdlegesen a helyi karbantartó csoportra vár!)
Beszámolót hallgatott meg a Testület az
önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Összesen 175 különbözõ jellegû határozattal
találkoztak 10 soros, 6 soron kívüli ülésen.
December hónapban közmeghallgatást
tartottak. Megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetõje, dolgozói kellõ körültekintéssel végezték a testület elé kerülõ
ügyek elõkészítését, megkönnyítve a határozat hozatalt.
A napirendnél a 2006. évi pályázatok benyújtásához 10 millió Ft összeget kért a
költségvetés terhére a polgármester, amit a
testület jóváhagyólag tudomásul vett. (Még a
költségvetés jóváhagyása elõtti idõre kitûztek
pályázati határidõt!)
Beszámoltak a támogatásként kapott
pénzeszközök felhasználásáról a civil szervezetek. 21 szervezet és a katolikus valamint
a református egyház. Megállapították, hogy
az elszámolás a támogatási szerzõdésben
elõírtak szerint történt. A közösségek
érdekeit és a település javát szolgálta.
Tájékoztatás adott a szemétszállítás mûködésérõl a Jászladányi Nagyközségi Üze-

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves
családját
2006. március 15-ére az
1848-49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSÉRE.
Az ünnepség ideje alatt tárogatón játszik Molnár László
délelõtt 9 órakor
Ünnepi mûsor a Kossuth emléktáblánál:
Himnusz
Beszédet mond: Hajdú László polgármester

meltetetési és Vagyonkezelõ Intézmény 2005
évben 1 028 200 kg kommunális hulladékot
szállítottak el a településrõl. Az elszállításban
a csatornázás miatt néhány utcában zavar
támadt, a gépkocsi nem tudott bemenni. A
megoldásra a szállítás végzõ kapott
tanácsokat.
Elõterjesztések körében az Egészségügyi
és Szociális munkabizottság felvetésére tárgyalta a testület a polgárõrség újra szervezését. A javaslattal egyetért, vezetõként megfelelõ személy keresését jelölte meg. A tanácskozáson részt vett a Megyei Polgárõr
Szövetség Elnöke és tevõleges támogatást
ígért.
Módosította a Jászkiséri Cigány Önkormányzattal kötött együttmûködési szerzõdést.
Elbírálta Szakálné Torma Eszter a Nagyközségi Könyvtár vezetõjének pályázatát és
újabb 5 évre vezetõi megbízást adott. A polgármester hangsúlyozta, hogy az intézmény
jól és eredményesen tölti be a kultúra nagy
szeletébõl reá háruló feladatott. A
munkabizottság elismeréssel szólt a könyvtár
sokféle és eredményes rendezvényérõl, a
vezetõ közéletben betöltött szerepérõl.
Tudomásul vette Balog László és Balogh
Tamás tiszteletdíjról való lemondását.
Hozzájárult Dr. Gulácsi Sándor háziorvos
kérelméhez, miszerint 2006. márciusától
máshol kívánja munkáját folytatni.
Elbírálta Orosz Józsefné kérelmét a Fõ úti
büfé 2006. évi mûködtetésére.
Hozzájárult az Ady Endre úti szolgálati lakás eladásához, valamint a Rózsa úti telek
értékesítéséhez.
Papp János

A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak ünnepi
elõadása.
Összeállította: Tóthné Barna Csilla Szózat,
Koszorúzás
A Polgármesteri Hivatal elõtt
ünnepi köszöntõt mond:
Kiss Lajos a Cs.B. Ált. Isk. igazgatója
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán lévõ
emléktáblánál
A temetõben Hegedûs Zsigmond jászkapitány sírjánál,
emlékbeszédet mond: Gubicz András Jászkapitány
Csete Balázs helytörténész sírjánál,
a Csete Balázs Általános Iskola és a
Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai
megemlékeznek névadójukról.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2006. február 15-én
m e g t á rg y a l t a é s e l f o g a d t a é v e s
költségvetését. Az elõkészítõ munkában a
hivatal dolgozóin kívül részt vett a
Pénzügyi Bizottság, az intézmények
vezetõi, munkabizottságok elnökei.
A bevételek fõösszegét 6479 594 000 Ftban határozta meg. A kiadások tervezett
összege ezzel megegyezõ. A bevételek legnagyobb hányadát a mûködéshez szükséges
államilag leosztott normatív támogatások
képezik. Ehhez társulnak a saját bevételek
és a mérleghez most 45 millió Ft hitel párosul. A költségvetési hiányt a 2005. évben
megkötött likviditási és bér hitelszerzõdésbõl fogják finanszírozni.
A 2006. évi gazdálkodás ezzel együtt
fokozott takarékosságot követel! A
normatív támogatás az elmúlt évhez
viszonyítva több ponton csökkent. A saját
bevételek oldalán pl. iparûzési adó,
gépjármû adó a lehetséges bevétel összegét
növelni kellett. A kiadások oldalán a
szennyvízberuházás a hivatal kiadásait nem
kis mértékben terheli. Fizetni kell az
intézmények érdekeltségi hozzájárulását és
ez ez évben jelentkezõ rákötések is kiadást
jelentenek.
A bizottságok elnökei a takarékosságot
még tovább fokozandó javaslatokat tettek,
ezeket azonban a költségvetésben jelen körülmények között érvényesíteni nem lehet.
A Képviselõ-testület elé döntéshozatalra
elõ kell készíteni!

A módosítás szövege a következõ:
1. § A szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2005. (VI.06.)
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a
a következõ 18/A. §-sal egészül ki
[Étkeztetés]
„18/A § (1) Étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezésérõl kell gondoskodni,
akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
e)koruk
f) egészségi állapotuk
g)szenvedélybetegségük, vagy h) hajléktalanságuk miatt.
(2) Az étkeztetés történhet:
a) helyben fogyasztással
b) házi segítségnyújtás keretében házhoz
szállítással
c) jogosult általi elvitellel.
(2) Kedvezményes étkeztetésre jogosult az
a rászoruló, akinek a családjában az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
(3) Étkeztetés igényelhetõ abban az esetben
is, ha a kérelmezõ jövedelme a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt
meghaladja. Ebben az esetben a szociális étkeztetésre külön rendeletben meghatározott
teljes díjat kell azt étkeztetésért fizetni."
2.§
A Rendelet 2L § (1) bekezdése a
Módosította a szociális igazgatásról és a következõ f) ponttal egészül ki ,,f) az
szociális ellátásokról helyi szabályozásáról ellátott meghal"
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
szóló 8/2005. (VI.06.) sz. rendeletét.

2006. március
de rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.
Beszámolót hallgatott meg a munkaerõ piac jászkiséri helyzetérõl. A Jászság területén
a 31300 fõ keresõképes lakosból
Jászkiséren 2380 fõ. A Munkaügyi Tanács
irányelvei alapján Jászkisér jelenleg
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott település. 400 fõ regisztrált az
álláskeresõk száma. Õk különbözõ
ellátásokban részesülnek, pl. munkanélküli
járadék, álláskeresési járulék, álláskeresési
segély, szociális segély. Gond, hogy az
álláskeresõk kétharmada általános iskolai
vagy ennél alacsonyabb végzettséggel
rendelkezik. Szûntek meg munkahelyek és
dolgozókat keresõ munkahelyek magasabb
általános mûveltséget vagy szakképzettséget várnak el. Hátrányt jelent a település közlekedési helyzete. Legtöbb helyen
több mûszakos munkarendben dolgoznak
és ez sok ember számára eleve kizáró ok. A
Munkaügyi Központ Jászberényi
Kirendeltsége a fentieket figyelembe véve
segítette és az Önkormányzat Testülete
szintén támogatást adott a lehetséges
munkabér önrészének biztosításával.
Elfogadta a hivatal dolgozói teljesítményértékelésnek szempontjait.
Megválasztotta a választási bizottságok
tagjait és póttagjait.
Tudomásul vette, hogy Gubiczné Csejtei
Erzsébet a képviselõ-testület tagja lemondott tiszteletdíjáról.
Tudomásul vett, hogy Dr. Gulácsi Sándor
a praxis jogot értékesítette. Az új háziorvos
(késõbb megjelölendõ idõponttól) Dr.
Kolláth Bálint.
A továbbiakban telek és lakás eladásokról
döntött a testület.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászapáti Város Képviselõ testületének
Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet
jászsági, állandó lakóhellyel rendelkezõ
közép-, fõiskolás és egyetemista fiatalok részére,
franciaországi csereprogramban való részvételre.
A csereprogram keretében, 2006. július közepén francia testvérvárosunk fiataljai fogadják a magyar ifjúsági delegációt, ahová idén
lengyel fiatalok is velünk utaznak. Augusztusban pedig, a magyar
csapat láthatja vendégül mind a francia, mind a lengyel csoportot. A
pályázóknak a hazai program megszervezésében is fontos szerepet
szánunk. A találkozókat az alábbi témák köré szervezzük: Európa,
Európai Unió, európai öntudat, ifjúsági szabadidõ.
Pályázati feltételek:
• Érintett települések: Alattyán, Jánoshida, Jászapáti, Jászdózsa,
Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászszentandrás, Jásztelek
• Érintett korosztály: 15-25 év közötti fiatalok
• Résztvevõk létszáma: 1-2 fõ / település
• Franciaországi program várható ideje: 2006. július 12-19.
(utazással együtt)
• Magyarországi program várható ideje: 2006. augusztus 10-17.
• A kiutazás repülõvel történik
• Franciaországban a szállás és ellátás biztosított

A pályázó vállalja az utazáshoz való hozzájárulást (min. 40.000
Ft/fõ, max. repülõjegyek ára)
A pályázat kötelezõ mellékletei:
• A pályázó, nevét, címét, elérhetõségét, nyelvismeretét (elõnyt
jelent angol, német, francia alap- vagy középfokú nyelvvizsga), különbözõ eredményeit, ismereteit (sport, mûvészetek stb.) tartalmazó
önéletrajz
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a két idõpontban
részt tud venni a csereprogramban, és vállalja az utazáshoz való
anyagi hozzájárulást
• pályázó iskolai tanulóviszony igazolása, ha van nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata
A pályázatok beadási határideje: 2006. március
10. (Elbírálás ideje: 2006. március közepe)
A pályázattal kapcsolatban Lóczi Tímea ad felvilágosítást: személyesen a Jászapáti Polgármesteri Hivatal földszint, l-es irodájában,
telefonon az 57/540-100/113-as számon. Pályázati adatlap kérhetõ a
helyi Polgármesteri Hivatalokban is. A pályázatokat személyesen a
Jászapáti Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, vagy címére (5130
Jászapáti, Velemi E. út 2.) elküldeni.
Ifjúsági, Sport és Külkapcsolatok Bizottsága -
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Kedves Jászkiséri Lányok, Asszonyok,
Édesanyák, Nagymamák!
Van egy nap a naptárban, amikor nem egy
csata, megmozdulás, vagy forradalom
hõseit ünnepeljük, ahogyan általában
nemzeti ünnepeinken, hanem azokat a
lányokat, nõket, asszonyokat, akik a
mindennapok hõsei.
Ez a nap a tavasz kezdet legbiztosabb és
legbiztatóbb jele a: NÕNAP.
E nap fontosságát talán megértjük mi férfiak a sok talányból, mely a nõket körülveszi. A nõket, kiknek belsõ igényük, hogy
szeressük õket, hogy néha büszkeségünket
félretéve igazat adjunk nekik. Sokszor a
mindennapok egyhangúsága, a tanulás, a
munka miatt nem szentelünk nekik annyi
figyelmet, mint amennyit szeretnénk, mint
amennyit megérdemelnek.
Úgy gondolom, hogy egy évben legalább
egyszer eléjük álljunk becsülettel, s megbecsülésünk és elismerésünk jeleként, virág-

Jászkiséri
Reformátusok!
A 2001. évi népszámlálási adatok szerint
1747 személy vallotta magát református
val-lásúnak Jászkiséren, a mintegy 2900
róm. katolikus mellett.
Kisebbségben vagyunk.
Megmaradásunk feltétele, hogy református hitünket, mint lelki örökséget megtartsuk és megbecsüljük.
Gyülekezetünk hitéleti szolgálata és
épületeinek fenntartása az elmúlt 20-25 év
során tagjaink egyházfenntartói járulék
(régiesen: egyházadó) befizetéseibõl és
adományaiból megoldott volt.
Az utóbbi 1-2 évben, építkezésünk láttán,
talán - tájékoztatás hiánya miatt - sokan
nem tartották fontosnak egyházfenntartói
járulékuk befizetését.
Hadd jegyezzük meg: a kárpótlási

gal, vagy anélkül mondjuk el édesanyánknak, nagymamánknak, testvérünknek, kedvesünknek, tanárnõinknek, osztálytársnõinknek, munkatársnõinknek, hogy Köszönöm!
Szívbõl köszöntöm Önöket, férfitársaim
nevében Márai Sándor szavaival:
„Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál.
És neked, te harmadik, tizedik, ezredik,
aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy
meleg pillantást, az utcán, elmenõben
vigasztaltál, mikor magányos voltam,
elringattál, mikor a haláltól féltem."
Boldog tavaszt, lelkierõt, önbizalmat,
szépséget, egészséget és az ebbõl fakadó
harmóniát kívánom Valamennyiüknek.
Sok szeretettel:
Hajdú László polgármeste
összegfelhasználását a törvény szigorúan
szabályozza, s napi kiadások fedezetére
nem volt használható! (Épületért épületet
adott visz-sza az állam.)
Egyházközségünk továbbra is biztosítani
szeretné a keresztelés, hitoktatás, konfirmálás, házasságkötések megáldása, temetés, istentiszteletek, a református azonosságtudat
és közösségi élet megõrzését s a református
templomunk jó állapotban való
fennmaradását, temetõnk megtartását.
Bízunk benne, hogy céljaink sok
tekintetben közösek.
Mivel központi forrás nélkül, önmagukat
kell fenntartanunk - tisztelettel kérjük, hogy
az egyházfenntartói járulék befizetésével
(ami részletekben is lehetséges), mint
református ember, szíveskedjék ebben
segítségünkre lenni.
Egyben, köszönetet mondunk azoknak,
akik ezt eddig is évrõl-évre megtették.
PRESBITÉRIUM
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük településünk lakóit,
hogy 2006. március l-jétõl
a falugazdász
a Polgármesteri Hivatal
udvari épületében tartja fogadóóráit.

FIGYELEM!
Településünk közterületein az emberi
nemtörõdömség és felelõtlenség miatt évrõl
évre több a kóbor ill. kóborló kutya, amelyek
megtámadják a járókelõket és sok esetben
veszélyeztetik egészsé-; günket is. Ez ellen
csak a lakosság össze-: fogásával lehet tenni.
Kérünk mindenkit, ; hogy saját ebeiket a nap
minden szaká-1 ban kössék meg ill.
kiszabadulásukat l minden lehetséges módon
akadályozzák | meg, valamint a kóbor ebeket
ne csalo-j gassák magukhoz, mert ezzel is
elõsegí-| tik azok kóborlását. Az egyes
szabály-I sértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28)
korm. rendelet 3.§ (1) bek. a) pontja szeli rint.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a | település
belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, illetõleg kóborolni hagyja 30.000
Ft pénzbírsággal sújtható. Amennyiben az eb
másnak 8 napon belül gyógyuló sérülését
okozza a bírság 50.000 Ft-ig terjedhet. A
Polgármesteri Hivatal a jövõben is
szabálysértési eljárást fog kezdeményezni a
rendelet megszegõivel szemben.
Felhívjuk továbbá az ebtartók figyelmét, hogy
bármely az ebeikkel kapcsolatos változást
(elhullás, 3 hónapos kort el-| éri)
haladéktalanul jelentsék be a Polgár-! mesteri
Hivatal illetékes ügyintézõjéhez, ! valamint
kutyáikat oltassák be veszettség ellen.
Polgármesteri Hivatal Jászkisér

A felsõ tagozatosok versmondó versenye a Községi Könyvtarban
A vers ünnepe volt január 31-e. Negyvenhét felsõ tagozatos
diák állt ki a zsûri- és a nézõk elé, hogy szebbnél szebb költeményekkel örvendeztesse meg a hallgatóságot. Hosszú felkészülés elõzte meg ezt a röpke pillanatot, amikor eldõlt minden.
Egy- két percig ezek a tehetséges diákok voltak a „fõszereplõk", minden szem rájuk szegezõdött. Ekkor mutathatták meg,
milyen alaposan készültek fel, milyen jól értelmezik a költök rejtett
gondolatait, hogyan tudnak visszaadni érzelmeket, s nem utolsó
sorban, hogyan tudják legyõzni saját félelmüket. Remekül
vizsgáztak!
Öröm volt látni és hallani, mennyi tehetséges, ügyes gyermek
tanul az általános iskolában. Milyen talpraesettek, ügyesek és
szépek!
Amikor annyit hallani arról, hogy a mai gyerekek érzelemmentesek, kulturálatlanok, akkor örvendezik a lelkünk, ha azt
látjuk, hogy intelligensek, kulturáltak, érzelem gazdagok. Dicséret
illeti ezeknek a gyerekeknek a családját, ahonnan a vers
szeretetét hozták. Köszönet azoknak a nevelõknek, akik

így fel tudták készítették õket, név szerint: Kovácsné Pásztor
Eszter, Budainé Balogh Gabriella, Korenchyné Zsemberi Erzsébet, Tóthné Barna Csilla és Molnárné Zana Ágota.
A helyszín is tökéletes volt. Az általános iskola és a könyvtár
évek óta közösen szervezi ezt a szavalóversenyt. A könyvtár évek
óta közösen szervezi ezt a szavalóversenyt.
A könyvtár látja vendégül a szavalókat, és Szakálné Torma
Eszter vezetésével meghitt, otthonos környezetet teremt a versenynek. A zsûri most is „megszenvedett". Szerencsére annyi jó
szavaló volt, hogy nagyon nehéz volt dönteniük. Hozzáértésüknek és tapasztalatuknak köszönhetõen igyekeztek minél több
gyereket elismerésben részesíteni. A zsûri tagjai a következõk
voltak: Magéra Gyuláné tanárnõ, Papp János igazgató úr és
Balogh István magyartanár.
Végül a következõ eredmény született:
5. évfolyam: I. Mihályi Fruzsina 5. a, II. Czifra Anita 5. a, Papp
Zsófia 5. c, III. Inges Henrietta 5. a

Különdíj: Karkus Vivien 5. c, Fábián Tünde 5. d
6. évfolyam: I. Szántó Bernadett 6 b, Kozma Zsolt 6. b, II. Mi
hályi Kristóf 6. a, Túró Krisztina 6. d, III. Nagy Henriett 6. b
Különdíj:

Bogdán Vivien 6. c

7-8. évfolyam: I, Nagy Nelli 7. b, Balogh Anna Klára 7. b, II.
Szikszai Fanni 7 a, Gál Renáta 7. a, III. Budai Vivien 7 a
Különdíj: Drávucz Réka 7 a, Bogdán Krisztina 8. b
Az okleveleket Demkóné Rágó Irén iskolatitkár készítette.
A jutalomkönyveket a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány támogatásával vásároltuk, és a Polgármesteri Hivatal is felajánlott
néhány kiadványt.
A vendéglátásról a Nagyközségi Könyvtár gondoskodott.
Köszönet minden résztvevõnek, felkészítõnek és támogat. A
magyar-történelem munkaközösség

2006. március
Jászkiséri Tudósító
Beszámoló a jászkiséri KÓPÉ DSE által szervezett
síoktatásról, sítáborról
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Az elõre eltervezett idõponttól eltérõen a sítáborunkat 2006. január
15. és 21. közötti idõszakban sikerült megvalósítani.
A Csete Balázs Általános Iskola keretein belül mûködõ KÓPÉ Diáksport Egyesület és az iskola vezetõsége a lehetõségekhez mérten
biztosította a megfelelõ feltételeket a táborban résztvevõk számára.
Az egyesület tulajdonában lévõ sífelszerelést és a síeléshez szükséges kiegészítõ kellékeket ingyen biztosította a jelentkezõk számára.
A már 11. éve mûködõ sítáborunkba nagyon sokan jelentkeztek, elsõsorban gyerekek, de néhány szülõ is, akik próbára akarták tenni
bátorságukat, rátermettségüket. Egy 52 fõs autóbuszos jókedvû társaság indult útnak Szlovákiába, Kokavára, hogy elsajátítsa, illetve
csiszolja és tökéletesítse sítudását.
Akik elsõ alkalommal próbálták ki a síelés technikáját, külön csoportba voltak beosztva, ahol egy oktató gondoskodott a szakszerû
képzésrõl.
Néhány esés és pár óra izgalmas gyakorlás után ezek a résztvevõk
egyre magabiztosabban, ügyesebben siklottak, kanyarodtak és tudtak megállni, olyannyira, hogy az utolsó elõtti napon megrendezett
háziversenyen már komoly
versenyzés alakult ki közöttük.
A haladók csoportjának
munkáját egy másik oktató
irányította, javítva a már elõzõ
években megszerzett tudást,
folytatva a tehetsé ges
gyerekek felkészítését a
síversenyekre. Terveink között
szerepelt a Diákolimpia
megyei és országos döntõjén
való részvétel, valamint a
meghívásos or szágos és
területi versenyeken való megmérettetés.
A síoktatást és a tábori tevékenységet a háziverseny utáni estén egy
kiértékelõvel, az oklevelek és a díjak átadásával, valamint a
támogatóink ismertetésével zártuk. Az est kellé-, mes zenével,
tánccal és szórakozással folytatódott.
Szombaton, január 21-én a hazautazás napján megköszöntük
vendéglátóinknak Auxt Ferenc ügyvezetõ igazgatónak és Gálik Attila technikai igazgatónak a számunkra biztosított kitûnõ feltételeket
és vendégszeretetet. Õk is szívesen visszavárják a csapatunkat.
Berki Bertalan személyszállító magánvállalkozó pontosan érkezett és az õ irányításával megkezdõdött a rengeteg csomag és felszerelés bepakolása. Jó hangulatban indultunk haza, bár a hetes tábor
fáradalmai sok gyermeken már az elsõ tíz kilométer után megmutatkoztak; a kényelmes üléseken mély alvásba szenderültek.
A szülõk és a gyerekek egybehangzó véleménye szerint jó volt a
tartalmas, balesetmentes tábor és a jövõben is számítanak rá.
A gyerekek nevében is köszönöm a lehetõséget és az anyagi támogatást.

Rácz György Táborvezetõoktató TÁMOGATÓINK Dr.
Balogh Baka Ibolya Jászkisér,
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat, Jásztej Rt
Jászapáti, Kispál László
vállalkozó Szolnok,
Korsós András vállalkozó
Szolnok, Korsós Ferenc
v á l l a l k o z ó J á s z k i s é r,
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete - PJN - Niederlenz, Stoszek Istvánná
és a konyha dolgozói, Szabó József Jászkisér, Szeremi András
vállalkozó Jászkisér, Természetjárók Gyermek Egyesülete Jászkisér,
Tóth István vállalkozó Jászkisér, és mindazok, akik a jótékonysági
rendezvényünkön (Síbuli) résztvettek és a szórakozás mellett jelenlétükkel és anyagi felajánlásaikkal támogatták és támogatják ezt az
egészséges téli szabadidõs tevékenységet.
Ebben az idényben elért eredményeink és a még tervezett megmérettetések:
JEEP KUPA ORSZÁGOS AMATÕR GYERMEK SÍBAJNOKSÁG
2006. január 28. Kékestetõ

Rácz Orsolya
Szanku Kitti
Rácz Réka
Fazekas Máté
Tóth Szabolcs
Kun Máté

V. korcsoport
V. korcsoport
ÍI. korcsoport
III. korcsoport
III. korcsoport
III. korcsoport

I. hely
II. hely .
II. hely
IV. hely
VI. hely
VII. hely

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTÕ 2006. február 12.
Orosz Olga
Orosz Luca
Rácz Réka
Csajági Dávid
Holló Zoltán
Kun Máté
Petõ Martina
Tóth Szabolcs
Fazekas Máté
Balogh Anna Klára
Hajnal Máté
Holló Károly
Rácz Orsolya
Szanku Kitti
Molnár Tibor

Kokava-Szlovákia
I. korcsoport
V. hely
II. korcsoport
IV. hely
II. korcsoport
I. hely megyei bajnok
II. korcsoport
VIII. hely
III. korcsoport
XI. hely
III. korcsoport
X. hely
III. korcsoport
IV. hely
III. korcsoport
IX. hely
III. korcsoport
XII. hely
III. korcsoport
I. hely megyei bajnok
IV. korcsoport
III. hely
IV. korcsoport
V. hely
V. korcsoport
II. hely
V. korcsoport
IV. hely
VI. korcsoport
IV. hely

Az I-IV. helyezett tanulók az országos döntõbe továbbjutottak.
Diákolimpia Országos Döntõ - 2006. február 17-18-19.
Szolnok Városi Nyílt Diák Síbajnokság, KÕVÁRI TAMÁS
EMLÉKVERSENY - 2006. március 18-19. Tisza-tó Kupa Mátraszentlászló

Jászkiséri Tudósító
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