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Kunhegyesi Híradó

Hajrá magyarok!
A Magyar Röplabda Szövetségnek (amely a jegyeket
biztosította) és a Karcagi Tankerületi Központnak (amely a busz
költségeit ﬁzette) köszönhetően hatalmas sportélményhez
jutottunk augusztus 28-án. Iskolánkból 50-en vettünk részt
Budapesten, a Papp László Sportarénában zajló női röplabda
Európa-bajnokság csoportmérkőzésein (társrendezésben
Lengyelországban, Szlovákiában és Törökországban voltak
még a helyszínek).

2019. Szeptember

mutatja, hogy szoros küzdelemben maradtunk alul. A harmadik
játszmában húsz fölött jöttek az igazi izgalmak, melyeket
szerintem soha senki el nem felejt. A csarnokban tartózkodó,
mintegy négyezer ember állva szurkolt, amikor 22:22 lett az
eredmény. Mindkét csapat többször is sikeresen vette igénybe a
videobíró segítségét, de a horvátok – öt magyar szettlabda után
– a hatodik mérkőzéslabdájukat érvényesítve 35:33-ra
megnyerték az összecsapást.
Remélem, hogy az eredménytől függetlenül sok rajongót,
érdeklődőt szerzett a RÖPLABDA SPORTÁG!
Nagyon köszönjük ezt a felejthetetlen élményt!
Tóbiásné Simon Emese

Repülőcirkusz
Ebben a tanévben is jutalomból részt vehettek a kitűnő
tanulók egy ingyenes előadáson a Fővárosi Nagycirkuszban.
Szombaton reggel indultunk Budapestre egy ötvenfős
autóbusszal. Tizenegy órakor kezdődött az előadás, melynek
címe: Repülőcirkusz.

Ez a 6. játéknapja volt a küzdelmeknek, a horvátok elleni
meccsen szurkolhattunk a magyar lányoknak. Nagy volt a tét,
ha nyertünk volna… még nyitott lett volna a továbbjutás a
középdöntőbe.
Arcfestéssel, hangos szurkolással,
kiabálással, tapsolással, a folyamatos an f elhang zó
buzdító zenékre való
táncolással, szóval
minden lehetséges
módon próbáltuk a
csapatunkat segíteni.
Rajtunk aztán nem
múlt a győzelem kivívás a! Sajnos ,
azonban mégsem
sikerült, 3:0-ra
kikaptunk. Az első
két szettben 25:20,
ill. 25:23 lett a
pontarány, ez jól

Vicces bohócok nyitották meg a műsort, ezt követően elképesztő mutatványaikkal jöttek a zsonglőrök, akik egy-

szerre nagyon
sok buzogánynyal is elboldogultak. Az
előadásból
nekem az
tetszett a
legjobban,
amikor sok kis
uszkár mutatta
be aranyos produkcióját. A csilláros szám is nagyon izgalmas
volt: az artista a levegőben spárgázott, és különböző veszélyes
elemeket mutatott be.
A legérdekesebb műsorszám viszont az volt, amikor egy
ﬁatalember egy rugalmas deszkán ugrálva szaltózott, és
veszélyes átfordulásokat csinált. A műsor végén az összes

