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volt tőlük. A 3.a és 3.b elvtársai lehengerlő produkciót hoztak 
Oroszországból szeretettel, a 4.b pompás bohócai pedig színes 
előadásukkal festettek örömöt a nézők arcára.

Az 5.a több ötlettel is készült a felvonulásra: az osztály egyik 
fele M&M's csokigolyóknak, a másik fele pedig country 
táncosoknak öltözött. Az 5.b változatos zenei palettán bemutatott 
koreográfiával nyűgözte le a jelenlévőket című Café Dance 
előadásukkal. A 6.a a nehéztüzérséget is bevetette: keménykalap, 
krumpliorr, akrobaták, kígyóidomár, erőemberek, mágia, sziámi 
ikrek, popcorn, és egy tűzrőlpattant porondmester (Szilvi néni) 
repített minket a cirkuszok világába. 

♪Egy kicsi rénszarvas nagyon unta már magát, hát a farsangra 
meghívta pár 6.b-s rokonát. Felmentek, majd lementek, de össze 
nem dőlt ez a világ, holnaptól már velük, nem nélkülük, az élet 
ment tovább.♪ 

A 7.a egy utánozhatatlan cigány táncot ropott a közönség nagy 
örömére, a 8.b-sek pedig Asterix és Obelix olimpiai játékával 
búcsúztak az általános iskolás farsangoktól. Valóban herkulesi 
erőfeszítéseken vannak túl, hiszen sokan közülük a központi 
írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgákra is készültek, így 
bizonyára jót tett az osztályfőnökük főzte csodaszer. Éva néni 
igazi időutazó: 5. osztályban -ként kezdett, 8. osztályban Mozart
pedig egy gall harcosként kísérte csapatát. 

Az egyéni jelmezesek között focista, emoji, kalóz, horgász, és 

spanyol táncoslány is képviselte magát. Külön szeretnénk 
kiemelni Hegedűs Viki 6.b osztályos tanuló farsangi 
teljesítményét, aki egymás után 3 műsorszámban is megmutatta 
tehetségét. Gratulálunk! 

4. – jóslat, ami beteljesedik: „Biztos lesz valami a Anticipáció 
pendrive-val!”   

5.  – isteni beavatkozás: „Milán megjavította a Deus ex machina
pendrive-ot!”

6.  – mindenki elnyeri méltó jutal-Eposzi igazságszolgáltatás
mát: A nem „újragondolt”, mégis Michelin-csillagos szendvicset, 
a rengeteg játékot, a zsetonokkal kiváltott ajándékokat, a 
tombolanyereményeket, legfőképpen pedig egy újabb 
közösségteremtő és kedves emléket, amire a folyton változó 
jövőben is mindig jó érzés lesz visszagondolni. Elsősorban ez az 
oka annak, hogy a Farsang kiállta az idő próbáját és marad 
továbbra is meghatározó része a dózsás diákéveknek. 

Szabó Gergely pedagógus
Ezúton szeretnénk megköszönni minden diák, szülő és 

pedagógus odaadó munkáját, valamint a diákönkor-
mányzatnak és Tatai Tibor tanár úrnak a rendezvény profi 
megszervezését.

Külön köszönet a FARKAS-ASZFALT Kft-nek a több éve 
tartó együttműködésért, a jó hangulatú zene biztosításáért.
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