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DÓZSA-FARSANG 2019

Nagyon örülünk és természetesen büszkék vagyunk arra, 
hogy végzőseink nemcsak felvételt nyernek a jó hírnevű 
gimnáziumokba, hanem ott meg is állják a helyüket. A Dózsás 
ötös Egerben, Szolnokon és Debrecenben is ötös. 
Mindannyiunknak megnyugtató hallani, hogy elballagott 
diákjaink szilárd alapokon állnak. Ezek a szilárd alapok 
azonban jóval túlmutatnak a tankönyvi jegyzeteken, 
vizsgaeredményeken, objektivitásba csomagolt szubjektív 
statisztikai adatokon. A Pitagorasz-tétel Győrben is 
megfordítható, Szeged hozzánk hasonlóan ionosan köt, és 
Budapesten sincs szükség három világháború ismeretére ahhoz, 
hogy valaki ötöst kaphasson történelemből… A szilárd alapok 
azonban élményeket, közösségeket, kilométereken és éveken 
átívelő barátságokat is jelentenek. Programokat, amelyek 
kiszélesítik a kreativitás és teljesítmény határait, miközben az 
egyéneket közösséggé kovácsolják. Ez a mi rendezvényünk, a 
Dózsa-farsang, amiből viszont az egész országban csakis 
egyetlen egy van, hiszen azt a gyerekek formálták a saját 
arcképükre. Ez az arckép pedig bármely tömegből kitűnik.

Az idei előkészületek minden eddigi elképzelést felülmúltak, 
hiszen maga a tornatermünk is új külsőt öltött az alkalomra: 
XXI. századi fazont vett fel frissen festett falakkal és lecserélt 
nyílászárókkal. Bizony szükség volt a kapacitás növelésére, 
ugyanis a későbbiekben hatalmas party kerekedett.

A felvonulás 14:00-kor vette kezdetét február 23-án, 
szombaton. „Kis lépés az elsősnek, de nagy lépés az 
iskolaközösségnek” – összegezhetnénk legújabb tanítványaink 
táncos produkcióját, akik „Mickey egér és Minnie egér” 
reinkarnációiként szereztek dicsőséget Disney ikonikus 
karakterének. Szerencsére a kisegerek nem ijesztették el az 
Indiából hozzánk érkező elefántokat, így szemünk láttára 
születhetett újjá a 4. b osztály szellemi vezetőjük, Hajni néni 
fényében, akinek a megvilágosodáshoz még fügefára sem volt 
szüksége, csupán a negyedikesek Kung-fu yoga gyakorlatára, 
amit a színpadon prezentáltak. A nemzeti kavalkádot a 2. 
évfolyamosok fokozták: Bajorország büszkeségeiként táncot 
mutattak be. Itt még nem tudhattuk, hogy egyes osztályaink 
nemcsak földrajzilag, hanem dimenzióban is kaput nyitottak 
más, rémisztő világokba: a 3.b szellemeket, a 6.b démonokat, a 
3.a pedig matematikát szabadított ránk. Szerencsére tették 
mindezt remekül kidolgozott kosztümökben és jól hangolt 
koreográfia kíséretében. Természetesen egy pillanatra sem 
ijedtünk meg, hisz jól tudtuk, hogy készenlétben állnak a 4.a 
mesehősei, akik bátorsága és legendás tettei messze földön 
híresek: sportsikereket érnek el, tovább jutnak a mesevetélkedő 
területi döntőjébe, sőt, még az angolórákat is rendre túlélik. A 
szemfülesek új cserediákunkat, Harry Potter-t is felfedezhették 
soraikban, hűen bizonyítva ezzel, hogy a Dózsás Farsang a 
varázslat színtere. Ráférne ám a mágia a 6.a osztályra is: 
szegénykék még csak 2. éve vannak a felső tagozaton, de máris 
évtizedeket öregedtek. Mielőtt valamelyik régészeti ásatás 
azonban őket is feltárná, olyan hatalmas retro bulit csaptak a 
színpadon, amitől szem nem maradt szárazon. Az 5.a-sok is 
extrém tüneteket produkálnak az alsó elhagyása után: a 
változások hatására egyszerűen „bebábozódtak…” Persze nem 
kell szó szerint érteni: marionett bábukként léptek fel és idéztek 
leírhatatlan hangulatot megjelenésükkel, mozgásukkal, zenei 
kíséretükkel. Előadásukat csakis az ellentétek összhangjaként 
lehetne jellemezni, ahol az idill találkozott a diszharmóniával, a 
bájosság a borzongással. Jéggé dermedt káosz, akár egy 
gyerekdalba öntött Alice Cooper koncert – fantasztikus 
ÉLMÉNY volt! A háttérben feltűnt egy titokzatos árny, a 
bábmester, aki mindezt sötét rejtekéből irányította – senki sem 
tudja kicsoda, vagy micsoda lehetett; hiszen minden jelenlévő 

másként számolt be ugyanarról a jelenségről – mindenesetre a 
legtöbben egyetértenek abban, hogy a „láthatatlan kéz” Molnár 
Szilvia tanárnőhöz vezethető vissza… 

A tanulócsoportok mellet egyéni jelmezeseink is kitettek 
magukért:  kommandós , ki rá lylány, pasa, táncosok 
szórakoztatták a közönséget, többen lehengerlő akrobatikus 
mutatványokkal színesítve fellépésüket. A délután második 
negyedében a zsűri eredményt hirdetett, a diákság és a vendégek 
ped ig sorra  kós tolhat ták a finomabbnál  finomabb 
süteményeket, a messze földön híres farsangi szendvicset, 
aminek titkos hozzávalóját a mai napig sem tudták kideríteni a 
legnevesebb egyetemek kutatócsoportjai sem, illetve az 
osztályok szervezésében játékokon mérethették meg magukat, 
amikért zsetonokat, azokért pedig ajándékokat vehettek át. A 
késő délután fénypontja idén is a tombolahúzás volt, amit az 
estig tartó disco követett és zárta rendezvényünket.

Köszönjük minden közreműködőnek: támogatóinknak, 
diákjainknak, szülőknek, pedagógusoknak, és természetesen a 
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