2017. Március

Kunhegyesi Híradó

Már januárban elkezdtünk plakátokat, dekorációt és
természetesen jelmezeket készíteni. A szülői hozzájárulásoknak
köszönhetően rengeteg ﬁnomság és nyeremény pompázott a
tornateremben felállított standokon, sőt, még játékállomások is
voltak, amelyekkel ajándékokra beváltható zsetonokat lehetett
nyerni.
A délután fénypontja természetesen a jelmezes felvonulás
volt. Az 1. a és 1. b osztályok cowboy-oknak öltözve country
táncot adtak elő, a másodikosok pedig mulatóssal és
télbúcsúztatóval készültek. A harmadikosok tarka papagájokká
alakulva nemcsak a színek kavalkádjával, hanem a szamba
ritmusával is rioi karnevált varázsoltak a színpadra, akiket a 4.
a-sok által megformált 101 kiskutya követett. (Szerencsére
Szörnyella otthon maradt… bár végzőseink sikeresen
felhajtották jogutódját…) A 4. b-sek gyertyákkal díszített
tortával készültek a farsangra, mind a zsűri, mind a nézők
köreiben nagy tetszést aratva újszerű ötletükkel. Az 5. b osztály
Mozart-golyóknak öltözött, akiket – akárcsak a hétköznapok
folyamán – osztályfőnökük, Éva néni vezényelt színpadra
sebészi pontossággal és precizitással, aki Mozart bőrébe bújt
(vagy Mozart bújt Éva néni bőrébe?). A 6. a-sok rajonganak a
természetismeret tantárgyért, így egy hernyót formáztak meg,
aki a biológia dolgozatok alatt feltehetőleg meseszép
pillangóként fog ötössé alakulni, míg a 6. b-sek egy komplett
esküvői színdarabbal készültek. A hetedikesek pompás
kosztümökben elevenítették fel a görög mitológia isteneit, a
látottakból ítélve pont a monoteizmusra való áttérés előtti
időszakból… Így már minden érthetővé vált! A 8. a-sok retro
limbo disco-t varázsoltak a színpadra, a 8. b osztály pedig egy
esküvőnek álcázott halloweeni felvonulást prezentált. A
„szépség” fogalmát örökké relatívvá tevő menyasszony
látványa még a telet is megfutamodásra késztette: február 4-én
hosszú idő után megint kisütött a nap, hűen példázva a farsangi
hangulatot: derű, vidámság és jókedv. Mindezt csak fokozta a
tombolahúzás, melynek főnyereménye idén egy okosóra volt,
valamint az azt követő disco. A bevétel 414.000 Ft lett,
amelynek egyik felét az osztályok között osztja fel a
Diákönkormányzat az elvégzett munka arányában, a másik
feléből pedig az iskola fejlesztését támogatják.

15

2. a

2. b

Köszönjük a szülők, diákok és pedagógusok aktív közreműködését, amiért idén is egy ilyen magas színvonalú
rendezvénnyel tudtuk hagyományainkat öregbíteni!
Külön köszönjük a Farkas − Aszfalt Kft.-nek a jó
partihangulatot.
Szabó Gergely
zsűritag
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