„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
Már javában tartott a farsang időszaka, amikor a Madocsai Református Általános Iskola
tantestülete, diákjai és dolgozói farsangra invitálták kedves vendégeiket, február 14-én délután.
Ennek az időszaknak a hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához
kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki,
gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és párkeresés,
udvarlás időszaka, de célja volt a hideg tél elűzése is.
Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük. Legjellemzőbb mozzanata az álarcos, jelmezes alakoskodás.
Ebben az időszakban bálokat, mulatságokat, népünnepélyeket szerveztek.
Csúcspontja a karnevál, magyarul a farsang farka, ami az utolsó farsangi vasárnaptól
hamvazószerdáig tart. Farsang farkán tartják a riói és a velencei karnevált is. Nálunk
legismertebb a mohácsi busójárás, ahol a rendezvény utolsó napján, húshagyó kedden, temetik
a farsangot: szalmabábút, koporsót égetnek.
Az iskolai jelmezbálnak az idén is a Sportcsarnok adott helyet, amit a gyerekek egész délelőtt
díszítgettek, szépítgettek pedagógusaik segítségével.
Fél négytől vártuk vendégeinket, diákjainkat. Folyamatosan öltötték magukra a jelmezeket a
felvonulni vágyók, majd 16 óra után kezdetét vette az este programja, ami a következőképpen
alakult:
❖
❖
❖
❖
❖

Jelmezfelvonulás
Büfé
Zsákbamacska
Eredményhirdetés
Tombolasorsolás

Az idei évben is remek jelmezeket, koreográfiákat láthattunk diákjainktól. Szüleik,
pedagógusaik sok energiát fektettek abba, hogy az este ilyen szórakoztató és látványos legyen.
A jelmezesek sorrendje:
EGYÉNI VERSENYZŐK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noé bárkája
Minecraft karakter, Popcorn girl
Könyvmoly
Gólya
Joker
Ninja
Dob
Fekete özvegy, Minnie egér

PÁROS JELMEZEK:
1.
2.
3.

Unikornisok
Dance Monkeys
Szóviccek

CSOPORTOS JELMEZEK:
alsó tagozatos csoportok
1.
Tavirózsák és békák - 2. o.
2.
Lego emberkék - 3. o.
3.
Aranyszőrű bárány és csapata - 4. o.
4.
Hóemberkék - 1. o.
felső tagozatos csoportok
1.
Cinema city - 6. o.
2.
Egy szoknya, egy nadrág - 5. o.
3.
Diszkó-tor – 7. o.
különdíj Mézga család
A farsangi rendezvény bevétele: 649.240 Ft volt.
Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik hozzájárultak az este sikeréhez. Bízunk benne,
hogy jövőre ismét találkozunk, és együtt tölthetünk majd egy újabb tartalmas és szórakoztató
estét.
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