
szoktatok nevetni egy nap?” – kérdezte. „Mi bizony sokat - 
főleg a tanáraink szerint.” 

„És a felnőttek, a szüleitek?” –folytatta a kérdezősködést. 
„Hát bizony ők már kevesebbet.”- válaszoltuk. „Az idős 
emberek életéből pedig már eltűnt a nevetés, pedig a hahotázás 
gyógyít. Ezért meg kell tanulnunk akkor is nevetni, ha éppen 
nincs kedvünk hozzá.” 

Na, ez fog menni – gondoltam magamban. Úgy is történt. A 
néni olyan vicces fejeket vágott, hogy azon muszáj volt nevetni, 
de ha még ez sem lett volna elég, akkor egymást csiklandoztuk, 
különféle mulatságos mutatványokat csináltunk. A végén már 
mindenki dőlt a nevetéstől.

Jó program volt, jól éreztük magunkat, nagyon sokat 
hahotáztunk. Szerintem a felnőtteknek is kellene ilyen 
programot csinálni.

Botos Bence
7. a osztályos tanuló

Kun őseink emléke
Még 5. osztályos voltam, amikor Bodnár Emese tanár néni 

szólt, hogy a Kunszövetség pályázatot hirdetett kun telepü-
léseken élő gyerekek számára, kutassák őseik emlékeit. 
Örömmel és lelkesen merültem el a kunok világában. Olvastam, 
kutattam. Családommal körbejártuk Kunhegyes kunhalmait – 
rengeteg élménnyel (és sok kullanccsal) lettünk gazdagabbak.

De megérte! Nagy öröm volt, mikor Emese néni szólt, 
helyezést értem el a versenyen.

A  pályázat eredményhirdetése szeptember Kun őseink emléke
19-én a XX. Karcagi Lovasnapon Zuglógerben volt. Boldogan 
indultunk el Karcagra. Amikor odaértünk, elfoglaltuk helyün-

ket. Először a S  pályázat díjait adták zép kertek
ki, majd mi következtünk. Dr. Nagy Molnár 
Miklós, a Nagykun Múzeum igazgatója 
mutatta be és értékelte a pályamunkámat, 
majd bejelentette: a zsűri kaptam. A I. díját 
díjat Kovács Sándor, a Kunszövetség és a 
Megyei Közgyűlés elnöke adta át, és dicsé-
retet kaptam dr. Fazekas Sándortól, a 
Kunszövetség tiszteletbeli elnökétől, föld-
művelésügyi minisztertől is.

A Kunszövetség sátránál megvendégeltek 
bennünket, és interjút készített velem a 
karcagi televízió és a Kun Hírmondó. Izgultam, de vettem az 
akadályt. 

Nagyon örültem az ajándékoknak, a dicséretnek, annak, hogy 
örömet szerezhettem szüleimnek, öregbíthettem a Dózsa iskola 
hírnevét. 

Gönczi Réka
6. osztály

Régi mesterségek nyomában
Októberben a negyedikesekkel két nagyon különböző népi 

mesterséget ismertünk meg: a rímfaragó- és a halász-
mesterséget.

A Városi Könyvtárban Kassovitz László verses meséit 
hallgattuk.  Gyermekeink füle manapság a tévé modern meséin, 
a mozielőadások csodáin edződik. Így most nagyon élvezték ezt 
a különleges, a megszokottól eltérő, a régmúltat megidéző, 
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Kun Hírmondó 2015. évi különszámában
Rékáról megjelent cikk


