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Farsang a Sopronkövesdi Általános Iskolában - 2013
Iskolánkban ebben a tanévben február 1-jén rendeztük meg a
farsangi mulatságot. A nagy havazás közben már lázasan folyt a
készülődés, s mire a medve kibújt a barlangjából és a hó is olvadni
kezdett, lassan összeállt minden.
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakba is beleférő, a
nagyböjtöt megelőző farsangolás gazdag népi hagyományokkal bír a
magyarság körében. Mivel a keresztény liturgikus naptárban nem
kötődik hozzá vallási ünnep, megengedett volt a mulatság, a népünnepély. Voltak olyan századok, amikor e mulatságokat tiltották. A farsang csúcspontja a
karnevál. A magyarság ezt a farsang farkának nevezte. Ez, a farsangvasárnaptól húshagyó
keddig tartó utolsó három nap, óriási mulatozások közepette zajlott és zajlik ma is világszerte. A kölni, a velencei, a riói a leghíresebb. Magyarországon a legismertebb a híres mohácsi busójárás, melyen a
török kiűzetésének emlékére félelmetes álarcokban, lánccsörgetés közben eljátsszák a régi történelmi eseményt.
A mi sulinkban is feltűnt a csodálatosabbnál csodálatosabb álarcok között a híres busóálarc.
Sokan szavaztak rá az álarckészítő versenyen, mely idén először került megrendezésre. Ezzel a
kis kitérővel vissza is tértünk a mi iskolánk nagyszerű rendezvényéhez. A diákoktól a tanárokig,
az iskola minden dolgozója, a szülői munkaközösség a támogatóinkkal együtt segítette a rendezvény sikeres lebonyolítását. A szülőknek köszönjük a sok finom süteményt. A jelmezverseny
nagyon sikeres volt. Nemcsak a kisebbek vonultak fel ötletes jelmezekben, de a felsősök közül
az idén búcsúzó 8. osztályosok előadtak egy igazi dzsungeltáncolt, melynek hatalmas sikere volt.
De láthattunk törpét, Sopronkövesd lovagját, erőművészt, pókembert, királylányokat, felhúzható
babát, tűztündért, rendőrt, tűzoltót, farkast, pattogatott kukorica-árust, ragasztótubust, indiánlányt, polgármestert, vidámságtündért, balerinát. Jövőre Maros Gabi: Farsangi jelmezek
még több jelmezt várunk, hiszen díjak voltak szép számmal. Hát még a
Van egy vágyam:
tombola! Jobbnál jobb nyereménytárgyak találtak gazdára. A fődíj torta volt
macska lenni,
és két élő nyuszi: Hobó és Maszat. Ők már a délelőtt folyamán is sok simogatást kaptak, s a legtöbben őket szerették volna megnyerni. Reméljük, új
egész nap egeret fogni.
kis gazdájuk szeretni fogja őket.
Hátul lógna hosszú farkam,
És a zene! Kitűnő DJ-nk Magyar Robi, aki iskolánk egykori diákja volt,
cérnabajusz lenne rajtam.
nagyon színvonalas zenével biztosította a jó hangulatot. Köszönjük neki is!
Remélem nem felejtettem ki senkit, ha mégis...bocsánat! És ami csodálatos Vagy inkább egy bohóc lennék:
orromon hatalmas gömbbel,
volt, hogy a hétköznapi méhkas a készülődés pillanataiban egy tenni akaró
közösséggé vált. Igen, ilyenkor a gézengúzok is komolyan segítenek. A farfejemen színes parókával,
sangi mulatság csúcspontja a tánc volt,
sipkámon sok csengettyűvel.
ahol kicsik és nagyok együtt ropták a Bohóc nem jó! Gomba leszek.
szülőkkel és a tanárokkal fáradhatatlanul
Elég lesz egy csipkegallér,
záróráig, sőt még azon is túl...- mert mindig volt egy ráadás. Viszontlátásra ugyan- és egy cseppnyi pöttyös kalap,
itt jövőre. Köszönjük mindenkinek, aki mely megvéd, hogy ne ázzak meg,
hozzájárult, hogy jól érezzük magunkat!
ha a nagy zivatar elkap.
Fejemben van még pár ötlet:
Horváth Csilla Katalin magyartanár
talján herceg,gonosz kalóz,
indiánlány vagy egy matróz?
Van még időm eldönteni,
bálra jelmezt készíteni.
Várom már a mulatságot,
sok süteményt, finom fánkot.

