
Gyertek, gyertek, gyerekek!Én veletek nevetek! 

Mosolyogjunk, kacagjunk,kacagtatók maradjunk! 

 

„Itt a farsang áll a bál…” 

 

2015. február 21-én szombat délután megrendeztük az iskolások farsangját a 

Közösségi Házban. Összegyűlt a diákok aprajanagyja. A jelmezekbe bújt 

gyerekek között volt 2,5 éves és 13 éves is. Az alsó tagozatos tanulók nagy 

létszámban öltöztek be, de a felső tagozatos tanulók közül is vállalkoztak a 

maskarák felöltésére. A mulatságot az intézményvezető helyettes nyitotta meg 

köszöntőbeszéddel. Ezután a harmadik osztály nyitótánca következett. A 

gyerekek egységesen Pinokkiónak öltöztek és egy mulatságos táncot roptak a 

parketten. A legkomorabb embernek is sikerült az arcára mosolyt csalniuk. 

Rendkívül ötletes és vidám műsort láthattunk, melyet Mihályka-Dani Ildikó és 

Dombiné Mihályi Edit tanítottak be a gyerekeknek.  Irénke néni felkonferálta az 

osztályokat, és minden jelmezes tanuló évfolyamonként körbevonult, hogy 

megmutassa magát a közönségnek és a zsűritagoknak. Minden osztályból három 

diákot választott a zsűri a sorszáma alapján, majd kihívta és jutalmazta őket. A 

felsősök közül egy jelmezes kapott tárgyjutalmat, aTea filter. A zsűrinek igen 

nehéz volt a döntést meghoznia, mert az idén rendkívül ötletes maskarákat 

viseltek a gyerekek. Láthattunk méhészt, zebrát, Avatart, férjet és feleséget, 

pantomint, gólyát, Rubik kockát, Popcorn árust és még sorolhatnám… A 

felvonulás után kezdődött a várva várt bulizás. A megszomjazott, megéhezett 

gyermekeket, vendégeket büfé, szendvics és sütemény várta. A szülők 

félóránként táncos játékra invitálták a gyerekeket.  Táncoltak újságpapíron, 

seprűvel. Tálcán kellett vinni apró labdákat a zene ütemére a szemközti diáknak, 

úgy hogy a labdák ne essenek le.  Következett a tombolasorsolás. Lívi néni, 



Erzsi néni és Kati néni adta át a tombolatárgyakat a szerencsés nyertesnek. 

Nagyon sok nyeremény került kisorsolásra, amit felajánlásokból gyűjtöttünk 

össze és vásároltunk is hozzá. Az utolsó játék a székes tánc volt. Lelkes 

játékosokkal játszottunk. A rendezvény 20 óráig tartott.  

A tanulók búcsú szavai: „Ez nagyon jó volt!” 

    „Jól éreztem magam!” 

    „Hú de elfáradtam,de jó volt!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acsádi Anikó 

 

Fotóalbum >> 

 


