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Foci a Refiben
Intézményünkben három éve kezdődtek az óvodások, illetve 

az első és második osztályosok részére a labdarúgó 
foglalkozások, melynek a végső célja az, hogy tanulóink 
versenyszerű sportolásához lehetőséget biztosítsunk, illetve a 
kicsiknek előkészítő foglakozások tartásával keltsük fel az 
érdeklődésüket a labdajátékok, a labdarúgás iránt. A városi 
sportegyesülettel kialakult az a kapcsolat, amely lehetővé teszi, 
hogy a legtehetségesebbek egyesületi szinten, az MLSZ által 
szervezett Bozsik Egyesületi Programban, később pedig a 
megyei szinten szervezett korosztályos bajnokságokban 
szerepelhessenek. Intézményünk harmadik éve részese a 
Bozsik Intézményi Programnak, amely első évben teljes 
egészében lezajlott, második évben csak részben, ebben a 
tanévben viszont teljesen elmaradtak a rendezvények a 
koronavírus járvány miatt.

Az óvodában nagyon népszerű az ovifoci, 10-15 óvodás 
rendszeresen részt vesz a heti két alkalommal tartott 
foglalkozáson, a téli időszakban a helyszínhez képest talán már 
túl magas is a létszám, de a kicsik nagyon lelkesek, nagy 
örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, ameddig a 
figyelmük engedi, nagyon igyekeznek, aztán pedig olyan 
játékokat játszanak, amihez kisebb koncentráció is elég, amivel 
élvezhetik a mozgás örömét.

A tanév elején 1-2. osztályosoknak indult az eggyel magasabb 
korosztály foglalkozása, azonban a tanév közepére csak az 
elsősök maradtak. Ezt a foglalkozást már tényleg edzésnek lehet 
nevezni, hiszen itt már az életkori sajátosságoknak megfelelően 
a különböző technikai elemek oktatásán, gyakorlásán, van a 
hangsúly, illetve itt már a kétkapus játék is mindennapos. A 
lelkesedés itt is maximális, a többség el sem tudja képzelni a 
délutánt foci nélkül. A legügyesebbek itt már egyesületi 
igazolással is rendelkeznek, részt vesznek Bozsik Egyesületi 
Program fesztiváljain U7 és U9 korosztályban. Többször is 
előfordult, hogy egyesületünk, illetve iskolánk játékosai 
különdíjban részesültek. A Bozsik Programban nincs helyezés a 
mérkőzéseket lejátsszák, de az eredményeket nem összesítik, 
mert a cél a játék megszerettetése, a gyermekek képzése, a 

versenyek biztosítása, a gyermekek részére élmények 
biztosítása. A fesztiválokon a legügyesebbeket kiemelik, a 
hétéveseknél Gregor Regina Ingrid és Gál Gergő, a 
kilencéveseknél Varga Ákos is többször részesült már 
különdíjban.

Az U11 és az U13 korosztályban a Bozsik Egyesületi 
Program tornákat szervez. Ezeken már csak mérkőzések 
vannak, egy-egy tornán a csoportunk mind a négy csapatával 
megmérkőznek. Az U11 korosztályban iskolánkat 5 játékos 
képviseli, akik csapatunk erősségei, többször kiemelik őket a 
teljesítményük miatt. Lajkó Bence, Kerék László, Dienes 
Krisztián, Dudás Barnabás és Pisók Zalán is méltán került a 
tornák legjobbjai közé. Az eredmény itt is másodlagos, 
hangsúly itt is a technikai elemek gyakorlásán van, mérkőzés 
közben, a legfontosabb itt is a játék öröme, a sportág 
megszerettetése. Ebben a korosztályban már magasabb a játék 
színvonala, az egyéni játék már csapatjátékká változik. 
Iskolánkban ebben a korosztályban nagyon sok ügyes gyerek 
van, városi szinten is sok igazolt játékosunk van, ezért nehéz 
bekerülni a csapat keretébe, a többségnek ősztől lesz több 
lehetősége bizonyítani a tudását. 

A Kunhegyes ESE minden olyan csapatában – az U14-ben, 
U16-ban és az U19-ben is – vannak refisek, illetve volt refisek, 
akik a megyei bajnokságokban szerepelnek. Az U16 
korosztályú csapat külön említést érdemel, ahol a játékosok 
többsége tavaly végzett refis, vagy most nálunk nyolcadikos, és 
ez a csapat a bajnokságban a 3. helyezést szerezte meg, de az 
U14-es csapatunk is bronzérmes lett a bajnokság végén. Az U16 
korosztályú csapatból a Refi padjait koptatta Nagy Attila Tamás, 
Rézsó Róbert, Nagy Norbert Balázs, Szabó Ferenc, Maróti 
Gábor, Szentesi Tamás, Varga Zalán, Varga Róbert Gábor, Kiss 
Miklós.

Remélhetően az ismertetett, kialakulóban lévő felmenő 
rendszer a jövőben is eredményesen működik majd, és egyre 
gyakrabban láthatjuk iskolánk tanulóit, vagy a nálunk korábban 
végzetteket a Kunhegyes ESE korosztályos csapataiban, 
valamint városunk felnőtt csapatában is.

Szabó György

Online oktatás a zongora tanszakon

A 2019/2020-as tanév a megszokott oktatási formában 
kezdődött. Az első félévben megtartottuk a már hagyomá-
nyosnak mondható, szülőknek rendezett növendék-
hangversenyünket.

Ekkor még nem is gondoltuk, hogy a továbbiakban meg kell 
ismerkednünk az online oktatással. Ebben mindenki sikeresen 
részt tudott venni, hiszen a tanulók többsége saját hangszerrel 
rendelkezett. Akiknek nem volt hangszere, az iskola biztosított 
számukra.

A digitális oktatás során a személyes találkozást tudtuk 
pótolni „videochat” formájában a Messenger funkciójával. 
Órarendnek megfelelően tudtuk folytatni a zongoradarabok 
elsajátítását. A tanulók sikeres hozzáállásának és a szülők 
hathatós segítségének köszönhetően el tudtuk végezni a 
betervezett tananyagot.

A 2020/21-es tanévben bővítettük a repertoárunkat új 
darabokkal és az évet vizsgával tudjuk zárni. Az iskola vezetése 
felkért bennünket, hogy a tanévzárón és a ballagáson 
szerepeljenek diákjaink.

Ezúton szeretném megköszönni a szülők áldozatos munkáját, 

hisz ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a tanítási forma 
működjön. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban már 
zökkenőmentesen és a hagyományos módon tudjuk munkánkat 
folytatni.

Kurucz Krisztina
zenepedagógus

„Ki a legjobb olvasó”
„Ma még tanulj és játssz sokat,
mikor felnősz, tedd dolgodat,
múltad ne hagyd soha veszni,
legyen mire emlékezni!”

2021. május 27-én „  osztályon belüli Ki a legjobb olvasó?”
verseny döntőjét rendeztük meg az osztályunkban. A résztvevő 
gyerekek oklevelet vehettek át. A helyezettek könyvjutalomban 
részesültek: I.Kovács Kinga; II. Pirva Vincent Árpád; III. 
Portik-Hegyi Attila lett. Különdíjban részesültek: Kázmér Lilla, 
Kis Maja, Sebők Anett. 

2021. május 28-a, péntek a gyereknap jegyében telt az 1. b-
ben. Volt jó sok játék, finomság, jókedv, kacagás. Vittek a gyere-
kek kanálban tojást, fújtak pingpong labdát, székfoglalóztak, 
sorversenyek, célbadobás és sok más játékban volt részük. 


