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Farsang 2. osztály

Iskolánkban mi is már nagyon várjuk a tavaszt. Így a tél borús 
felhőit messze elkergetve, hangos vigasságba kezdtünk, s 2021. 
február 17-én megrendeztük saját farsangi mulatságunkat. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a vírus helyzet miatt, ha nem is 
iskolaszinten, de osztályszinten tarthattunk télbúcsúztatót és 
nem maradt ki a 2. osztály életéből a farsangi bolondozás.

Délután kettőkor már zsibongott az iskola második osztályos 
tanterme, s igazi farsangi díszben pompázott az egész osztály-
terem. Ezen a délutánon szinte minden kisgyerek belebújt 
valakinek vagy valaminek a jelmeze mögé. Volt olyan apróság, 
akit fel sem lehetett ismerni, olyan jó volt a maszkja! Meg-
elevenedett egy Foltos kiskutyus, Fekete kiscica, Szürke kis-
egér, Hamupipőke, Spanyol táncosnő, a Királylány, Pilótalány, 
Csíkos kistigris, az Állatorvos, az Indián, a Tűz, Batman, a 
Rendőr, Denevércsontváz és Jack Sparrow kapitány is.

Először felvonulást rendeztünk farsangi énekkel kísérve. 

Mindenki egyenként bemutatta ő kinek, minek öltözött. Majd 
torkoskodtunk kicsit, nem maradhatott el a fánk falatozása sem. 
Volt még székfoglaló, táncverseny újságpapíron, tánc labdával. 
Tartsd a levegőben lufis játék. Nagyon vidám délutánt töltöttünk 
el ezen a napon iskolánkban.

Reméljük, hogy mulatozásunkkal, hangos énekünkkel végleg 
elűztük a telet!

Fekete Budai Borbála
*   *   *

Kedves Olvasó!
Lassan beköszönt a tavasz és ez a szép napsütéses idő arra 

serkent, hogy ne késlekedjek beszámolni az elmúlt hetek és 
hónapok röplabdás híreiről. Mint azt már régebben említettem a 
Magyar Röplabda Szövetség „Volley 2020” – Röpsuli Program 
keretén belül lehetőségünk nyílt arra, hogy minél több 
kisdiákkal megismertessük, megszerettessük, ezáltal népszerű-
sítsük ezt a könnyűnek nem mondható labdajátékot.

Kunhegyesen a röplabda sportágnak nagy hagyománya van, 
és hogy ez így is maradjon, azon munkálkodunk, hogy ezt a jó 
hírnevet meg is tudjuk őrizni.

Kezdjük talán az elejéről. A 2013/2014. tanévben iskolánk 4. 
osztályos fiú tanulóinak kezdődtek el a röplabda edzések Bodó 
István vezetésével. A rendszeres edzések, a versenyekre való 
felkészülések, az országos versenyeken elnyert rangos helye-
zések arra ösztönöztek bennünket, hogy ezekkel az élmé-
nyekkel tovább gazdagíthassuk a röplabdás gyerekek táborát. 

A gyerekek a Kunhegyes Egységes Sportegyesület tagjaiként, 
a Kunhegyesi Református Iskola tanulóiként szerepelnek a 
röplabda sportág U10 – Manó, U11 – Szuper Mini, U13 – Mini 
korosztályban. Fiú: 31 fő Lány: 32 fő

Az U13-as fiú csapat edzéseit és bajnokságokra való 
felkészítését Bodó István, az U10, U11-es fiúkét Fehér Judit 
tanárnő vezeti. Az U10, U11 és U13-as lányok edzéseit jóma-
gam kordinálom. A kisebb fiúcskák és a lányok edzéseit az 
iskola tornatermében tartjuk. A fiúk hétfőn és szerdán, a lányok 
kedden és csütörtökön vesznek részt az edzéseken. Az U13-as 
korosztályba tartozó fiúk a sportcsarnok épületébe járnak heti 3 
alkalommal. A gyerekek sportcsarnokba való biztonságos kiju-
tása a délutánok folyamán, az iskola autóbuszával történik. A 
heti edzések mellett további edzéseket is tartunk, ha a gyerekek 
úgy kívánják vagy ha azt mi fontosnak tartjuk. Ami a 
legnagyobb örömet jelent számunkra, hogy a legkisebbektől a 
legnagyobbakig kitartóan, fegyelmezetten és nagy lelke-
sedéssel látogatják a foglalkozásokat. Épp ezért fontos 
megemlíteni az utóbb megrendezett versenyek eredményeit.

Az U13-as korosztály szeptemberben, Dunaújvárosban 
megrendezett Liszi Ferenc emléktornán vett részt. Csoport-
jukból győztesen kerültek ki, a házigazda DSE Röplabda 


