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Gondolataink a Kunok hazája című filmről
2018. november 16-án a felső tagozatos diákok közül sokan 

vettek részt a Kunok hazája című film vetítésén az Ilosvai Varga 
István Városi Művelődési Központban. Történelemórákon már 
hallottunk a kunokról, reméltük, hogy a film érthető és hasznos 
lesz számunkra. A vetítésen jelen volt dr. Fazekas Sándor kép-
viselő, aki a Kunszövetség elnöke, Szabó András polgármester, 
Nagy András kunkapitány és a film rendezője, Karácsony 
Sándor is.

A film a kunok mai napig íródó történetét mutatja be. Közre-
működtek benne kun hagyományőrzők, népi iparművészek, 
néptáncosok és pásztorok.

Van egy nép, a kunok, akik keletről, Kazahsztánból érkeztek. 
Ügyesen bántak az íjjal, a szablyával, buzogánnyal. Jurtákban 
laktak és halmokba temetkeztek. Ez a keletről jött nép fényes 
városokat is alapított a selyemút mentén. Ezután mintegy 40000 
fővel bejöttek a Kárpát-medencébe a Radnai-hágón át Kötöny 
kán vezetésével. IV. Béla szívesen fogadta a keleti harcmodort 
jól ismerő népet. A magyarok azonban azt hitték, hogy a tatárok 
kémei jöttek, ezért vezetőiket megölték. Kötöny népe kivonult 
az országból a tatárjárás után. IV. Béla ismét behívta a kunokat 
az elnéptelenedett Duna-Tisza közébe. Többféle állatot tartot-
tak. Lovat, ami a vándorlásban és harcokban szolgálta őket. 
Birkát, amit elfogyasztottak, a gyapját pedig ruházat készítésére 
használták fel és a jurtákat szigetelték vele. Ez az anyag olyan 
jól szigetelt, hogy ha a belőle készített szőnyeget a fagyos földre 
terítették és ráültek, nem fáztak fel. A szarvasmarhát tejéért és 
húsáért tenyésztették. A kunok egy jó ideig megőrizték pogány 
szokásaikat. Főuraikat lovaikkal, pompás öltözékekben 
temették el. A katonáskodásért adómentességet élveztek, és 
autonóm, független népként éltek. Éppen ez a szabadság for-
málta az Alföld emberét olyanná amilyen.

A film nagyon tetszett nekünk, mert őseink élőhelyét mutatta 
be, a Kiskunság és a Nagykunság vidékét.

Kolláth Marianna és Kolláth Imre
és az 5. osztályos tanulók

Így teltek az őszi hónapok a negyedik 
osztályban

Hipp, hopp és már el is telt a három őszi hónap!
Bár legfontosabb munkánk a tanulás, de ha visszaemlékezünk 

nem biztos, hogy a matek vagy a magyaróra jut először az 
eszünkbe.

Miket is csináltunk? Hát persze elsősorban jól éreztük 
magunkat együtt. Mindig volt megbeszélnivalónk, kitaláltunk 
egy új játékot, vagy csak úgy nevetgéltünk egymással. Persze ez 
néha az óra rovására ment. Kicsit meg is bántuk utólag.

Sokan járunk röplabdázni. A néptánc is népszerű elfoglaltság. 
A sakk szakkört is látogatjuk.

Mazsorett és modern táncos is akad közöttünk. Vannak, akik 
citeráznak.

A versenyek is beindultak. Tanulmányi, mesemondó és sport 
versenyeken vettünk részt. A levelezős fordulók is zajlanak.

Voltak fellépéseink, szerepléseink.
Az egri színházban bérletünk van. Az igazmondó juhász-

legény című mesét láttuk. Elutaztunk Karcagra és a Lomb-
korona sétányon tartottunk környezetismeret órát. Vásároltunk 
a piacon, és készítettünk csalamádét. Jó móka volt! És milyen 
finom, amikor pár nap múlva megettük. Még üvegbe is jutott 

belőle. Vettünk és ültettünk árvácskákat az iskola ablakába. 
Gondozzuk is, ha el nem felejtjük. Az egészségnapon gyü-
mölcssalátát készítettünk. Jót falatoztunk belőle.

Hipp, hopp és már el is telt a három őszi hónap!
4. b osztály

Hurrá! Kész a csalamádé

Sikerek Tiszakécskén
2018. november 9-énTiszakécskén mérettette meg magát 

kilenc refis diák. Mesemondásból és szépírásból versenyeztek 
240 diákkal együtt, akik az ország református iskoláiból 
érkeztek.

A nap templomi megnyitóval, áhítattal, közös énekléssel 
kezdődött, majd korcsoportok szerint minden tanuló elfoglalta a 
helyét, az iskola különböző tantermeiben. Az összes helyszínen 
nívós zsűri fogadta a versenyzőket. A mesemondóknak a 
határon túli irodalomból kellett választani. Gyönyörű meséket 
hallhattunk Kányádi Sándortól, Wass Alberttől és sok más 
szerzőtől. A szépíróknak sem volt könnyű dolguk, hiszen a 
pontos betűkötésen kívül törekedniük kellett arra, hogy 
tetszetős, hibák nélküli, pontos munkát adjanak ki a kezükből.


