
Farsangi Mulatság 2020 

 

„ A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz 

hamvazószerdáig tart. Maga a szó német eredetű, "faseln", jelentése: fecsegni. 

Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép 

hatása érvényesült bennük. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire 

farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot.  A záró három 

napot " farsang farkának " is nevezik. Farsang a tavaszvárás pogánykori ünnepeiből nőtt ki, 

gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent 

lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. A Föld különböző országaiban zajló farsangi 

ünneplések mindegyikének van egy közös eredője a múltban. Megjelenési formájukban ezek a 

tél végi maszkos, álarcos, jelmezes ünnepi vigasságok és események. A legismertebb 

alakoskodó szokás magyar nyelvterületen a mohácsi busójárás. A mohácsi sokácok jól ismert 

népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg, 

akár csak a húsvétét. A farsangi ünnepkör leglátványosabb elemei a jelmezes felvonulások. A 

riói karnevál péntektől húshagyó keddig tartó, 5 napos ünnepségsorozat, amit jelenlegi 

formájában 1928-óta rendeznek meg.  A Velencei karnevál a világ legrégebbi közvetlen 

hagyományokkal rendelkező farsangi felvonulása. Két hetes ünnepségsorozat. A farsangi 

köszöntők is a legrégebbi farsangi szokások közé tartoznak. Jellemzően adománygyűjtéssel 

párosuló népszokások voltak. „ 

 

Február 07-én lezajlott intézményünkben a farsangi mulatság. A farsangi köszöntők 

után a FLASH táncstúdió műsora következett, amivel iskolánk tanulóinak színvonalas 

bemutatója által kezdetét vette a színpadi műsor. Az egyéni jelmezesek az idén is kreatív 

jelmezekben vonultak fel.Volt köztük:VADÁSZPILÓTA, TRANSZFORMER, BOSZORKÁNY, 

CICA, AMERICAN KAPITÁNY, ÉJFÁNIA, HARLEY QUINN, KALÓZLÁNY, 

TAVASZTÜNDÉR, SELLŐ, KALÓZLÁNY, INDIÁN, AUTÓVERSENYZŐ, SZŐLŐ, KATICA, 

KALÓZ, VÁMPÍR, KOMMANDÓS, HARLEY QUINN, NINJA, HERMIONE, FARMER, 

FOCISTA, VARÁZSLÓ, BOHÓC, ELZA, EXATLONOS, TAVASZTÜNDÉR. 

Az egyéni jelmezeseket az osztályok műsora követte, mely szintén nagy sikert aratott a 

közönség köreiben. Az osztályfőnökök lelkes felkészítése által szórakoztató produkciókat 

láthatott a közönség: Viva Tokio ( 7.oszt.), Péntek esti láz ( 5.oszt. ), Táncparádé ( 4.oszt ), 

Pillangóvadászat ( 2.oszt.) , Titok ( 3.oszt. ), Barby Babák és vagány Kenek ( 1. oszt ), Nekem 

8 ( 8. oszt. ), Pálcika-Party ( 6.oszt ). 

A fergeteges FINÁLÉ után a tombolahúzás izgalmait élhették át tanulóink, vendégeink, akik 

sok értékes nyereménnyel lettek gazdagabbak. A farsangunk utolsó részében a zenés táncos 

mulatságon szórakozhattak tanulóink. 



Az idén Pogonyi Emese tanítónő szervezésében zajlott le sikeresen a  programunk, 

valamennyi kollégánk aktív, segítő részvételével! Köszönjük a szülői munkaközösség 

munkáját, akik rendezvényünk fő támogatói, segítői voltak ebben az évben is!   

 

 


