2020. Augusztus

Kunhegyesi Híradó

Röplabda tábor
A kunhegyesi Református Általános Iskolába két éve
kezdtem meg a röplabda oktatását alsó tagozatos ﬁúkkal 1-4.
osztályig. A célunk ezzel az volt, hogy az alapérintéseket és az
alap játékokat (manó és szupermini kategória) megtanítsam a
gyerekeknek, és utána átkerülnek Bodó Istvánhoz, aki folytatja
velük a munkát.
2020. 07. 20.-22. között gyerekek kiabálásától volt hangos a
reﬁ tornaterme.

Röplabda tábort szerveztem, igaz csak 3 napos volt, de annál
változatosabb.
A célom egy kis csapatösszetartás volt, és a másik, hogy már
hiányoztak a gyerekek.
A táborban voltak ügyességi, gyorsasági, állóképességi
feladatok. A röplabda alapérintéseket, a nyitást, és az ütést is
gyakoroltuk kis csoportokban. A tábor egész napos volt.
Második napon ebéd után kimentük a strandra, ahol egy kicsit
strandröplabdáztunk, na meg a gyerekek pancsolhattak. A
néhány nap alatt sokat játszottunk a manó és a szupermini
kategóriában. A gyerekek élvezték, és rendesen el is fáradtak,
hiszen ők a karantén óta először mozogtak ilyen aktívan. 19
gyerek jár edzésre, ebből sajnos 3 lebetegedett, így 16 gyerkőc
volt a táborban.
A gyerekek véleményét kikértem a tábor végén. Két dolgon
változtatnának: több strandos napot tennének be a programba,
és a focit hiányolták, mivel itt a 3 nap alatt nem engedtem őket
focizni, mert ez egy röpi tábor, ahol nincs helye a focinak.
Köszönöm a támogatását Magyar György igazgató úrnak, aki
a termet biztosította, valamint a nagyon ﬁnom ebédet minden
napra. A tábor így ingyenes volt.
Köszönöm a szülőknek, hogy támogatták ezt a pár napot, és a
gyerekeket elhozták ide.
Örülök gyerekek, hogy itt voltatok, jókat játszottunk,
nevettünk. Szeptemberben találkozunk.
Fehér Judit
testnevelő, edző

Egy kis horgászat
Kisﬁam, Somogyi Tibor 12 éves, második éve horgászik
versenyszerűen.
Tavalyi évben kezdte el a versenyzést, akkor a Városi és a
Megyei versenyen is 1. helyezett lett. Neveztem az Országos
Bajnokságra U15-ös kategóriába is, ami két fordulóból állt,
kétszer 3 napos verseny. Az első fordulót spiccbottal
versenyezte végig, a második fordulóra már rakós bottal
versenyzett. Sokat tanult a tavalyi versenyen, illetve idén többet
tudtunk gyakorolni.
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Az országos vereny tavaly és idén is itt
volt megrendezve a
Nagykunsági Főcsatorna versenypályáján
Az idei évben a koronavírus miatt a városi
versenyt elhalasztották, augusztus 15re. A megyei horgászversenyen 1. helyezett
lett Szolnokon. Idén is
neveztem az Országos
Bajnokság U15-ös

kategóriájába, ahol
18. helyezett lett Tibi.
Olyan gyerekek ellen
versenyzett, ahol a
szülőknek, edzőknek
több évtizedes versenyzői tapasztalata
van, sőt némelyik
gyerek már 8-10 éve is
horgászik versenyszerűen. Szerencsére
ez Tibit nem érdekelte. A versenyen sok
minden történt: volt
eső, párás levegő, 35
fokos meleg, nagy szél, és kevés hal is előfordult 1-1
szektorban. Minden nap más volt az eredmény, volt amikor csak
pár darab gébet fogott, a másik nap jöttek a törpeharcsák. A
kedvét nem szegte az a nap sem, amikor nem volt kapás, az új
napot újult erővel kezdte meg.
Köszönjük a támogatását a kunhegyesi Sport Horgász
Egyesületek, valamint Gálné Marika néninek, aki ott volt Tibi
mögött, és támogatta őt.
Büszkék vagyunk rád kicsim. Amíg ezt szeretnéd csinálni,
addig mi mindig támogatni fogunk téged.
Fehér Judit

A 2020-as refis ballagás
„Idő állj meg, ti rohanó percek várjatok, pörgessük vissza az
idő kerekét, emlékezzünk együtt!”
2020. június 21-én együtt emlékeztünk: diákok, tanárok,
szülők.

