
Megyei szintű elismerésben részesült 

a Csete Balázs Általános Iskola pedagógusa

Rácz Györgyöt, iskolánk testnevelő tanárát Megyei Testnevelési és Sportdíjban részesítette a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés.  

Rácz tanár úr 1990-ben érkezett családjával Jászkisérre, s az eltelt idő óta az iskola egyik 

meghatározó személyiségévé vált. Szakmai tudása széles körű módszertani ismeretekkel páro-

sul. 

Céljának tekinti a gyerekek egészen fiatal korban történő bevonását a sporttevékenységekbe. 

Fő sportágai az alföldi gyermekek számára kuriózum számba menő síelés mellett a labdarú-

gás. Oktatásukat kellő határozottsággal, tudatos és igényes célkitűzésekkel végzi. Munkáját a 

mércék felállítása és betartásának igénye jellemzi. 

A hazai hóviszonyok függvényében úgy oldja meg a síoktatást és a tehetséges tanulók ver-

senyre való felkészítését, hogy szülői és iskolai segítséggel a közeli hegyekbe viszi a gyereke-

ket gyakorolni.

A versenyidény kezdete előtt Szlovákiában, Kokaván sítábort szervez, ahol a tanulók síoktatá-

sát, versenyre való felkészítését végzi. A szülők jótékonysági est keretén belül támogatják te-

vékenységét. A 2002/2003-as tanévben sídombot épített az iskola udvarán, amely nagyon jól 

hasznosítható a síoktatásban a kezdők számára. A már 10 éve folytatott tevékenysége alatt si-

került beszereznie több mint 50 komplett sífelszerelést is. 

Egy sportember, egy edző eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint a saját és tanítvá-

nyai által elért sikerek. Íme ezekből néhány, a teljesség igénye nélkül:

 Kővári Tamás Emlékverseny - 13 tanuló és 3 felnőtt indult: 

Rácz György I. helyezést ért el a felnőttek mezőnyében, a tanulók közül hatan dobo-

gós helyen végeztek. 

 Diákolimpia -  Kokava: 8 tanuló országos döntőbe jutott. 

 Tisza-tó Kupa Mátraszentlászló: 

4 tanuló I. helyezést ért el, egy tanuló II. helyezést.

 Volvo Kupa Ausztria: csapatban III. helyezés
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 Alpesi Sí Diákolimpia Megyei Döntő: 3 tanuló megyei bajnoki címet ért el, 2 tanuló 

korosztályában a II. helyen végzett, emellett elhoztak egy 5., egy 8. és egy 10. helyet. 

Ezek a tanulók bejutottak a diákolimpia országos döntőjébe, ahonnan 8., 10., 12., 15., 

20. és 22. helyekett hoztak el. 

 Ausztriában a St. Corona am Weeksel megrendezett Alfa-Romeo Kupa versenyén a 

KÓPÉ DSE csapata a 11. helyen végzett.

Labdarúgás:

 Vörösmarty Kupa III. helyezés

 Mikulás Kupa II. helyezés

 Megyei Diákolimpia: körzeti döntő: I. helyezés, járási döntő: III. helyezés

Gratulálunk!
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