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Az előadás minden várakozásunkat felül múlta. Egyik 
ámulatból a másikba estünk a különböző produkciók láttán. A 
két órás műsor alatt állatidomárok, légtornászok, akrobaták, 
bűvészek, és a porondon kialakított különleges szökőkút-
rendszer vízi effektjei szórakoztatta a közönséget. 

A fárasztó nap végén, mindenki élményekben gazdagon 
térhetett haza.

Kirándulásunk tanulságaként levonható, hogy tanulni 
megéri, hiszen ilyen külön programokon vehet részt, aki jól 
teljesít az iskolában.

Biró Lajos
tanító

HAJRÁ VIDI!!!
Az egyesületi Bozsik-program keretein belül hatalmas 

lehetőséget kaptak iskolánk focistái a tanév első hónapjában. 

Szeptember 20-án a budapesti Groupama Arénában 
(Ferencvárosi TC stadion) megrendezett MOL VIDI – BATE 
Boriszov Európa Liga csoportmeccset tekinthették meg, 
helyesebben szurkolhatták végig a KESE utánpótlásának tagjai 
a helyszínen. 

Csapatunk a lelátón helyét sálakkal, dudákkal felszerelve 
foglalta el, és nem is félt használni azokat. Sálak lengtek, dudák 

harsogtak, és kezdődhetett az 
összecsapás. A gyerekek lel-
kesedése nem lankadt még 
akkor sem, amikor a vendé-
gek az első félidőben megsze-
rezték a vezetést. A VIDI 
lehetőségeinél, amiből nem 
volt túl sok a 90 perc során, 
óriási ováció és tapsvihar tört 
ki a stadionban, ami erőt ad-
hatott volna a magyar bajnok-
nak az eredmény megfordítá-
sához. A második félidő haj-
rájában a fehéroroszok meg-
szerezték a második találatot 
is, amivel megpecsételték 
csapatunk sorsát. 

A mérkőzés sajnálatos módon a magyar csapat vereségével 
ért véget, ami mindenkinek nagy szomorúságot és csalódást 
okozott. Azonban szerintem felejthetetlen élményt nyújtott 
minden gyermeknek a stadion látványa és a nemzetközi 
kupameccs hangulata. Csapatunk tagjai azóta is emlegetik, 
hogy milyen jó lenne, ha egyszer ők is ilyen mérkőzésen 
szerepelhetnének.

Biró Lajos tanító

A szeptember végi Mihály naphoz számos népi megfigyelé-
sen alapuló szokás, hagyomány köthető. A gazdálkodó életmó-
dot folytatók számára az állatok behajtását, a pásztorok elszá-
moltatását jelezte. A munka utáni mulatságok, a kisfarsang 
kezdete is, mely időszak november 25 én, Katalin nappal ért 
véget. Ekkor ültek lakodalmat is. A Mihály napi vásár szintén 
meghatározó eseménye volt a vidéki népeknek, hiszen a min-

dennapok használati tárgyainak beszerzésén túl az ismerke-
désre, a szórakozásra is ehetőség adódott.

Kunhegyesen, a 2000-ben még Uniós napként elindult útjára, 
de mindenképp a fenti hagyományok ismeretében a mára már 
huszadik évéhez közeledő Mihály napi sokadalom. Az ideinek 


