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cOII BALOK _ JELMEZSTN ES IOTI<ONYNN
Az idei farsangi szezon drisan teliirt naptiirat hozott a t6ncos kedv(eknek Elreptiltek a farsangi hetek, felolvadt

Giidiin. A vizkereszttcil hamvaz6szerdiiig tart6 id6szakban int6zm6nyek, a Duna jege, h6vir6g kandikdl a kertek v6-

klubok, alapitvdnyok szerveztek vacsor6s, zen6s, jelmezes tisszejiivetele- 9616l - megkezd6dott a csendes' befel6 fi-

ket minden koroszt6ly szdmdra. gyer6, hrisv6tot, feltSmad5st, tavaszt v6r6
nagYbojt negYven naPja.

V. PdlfaiKinga
f zivderito visszatekinteni az elmf lt he-

\tekre, tudva, hogy a magyar hagYo-
J mdny - a szigoni kereszteny 6rt6krend
koz6pkori tilt6sai miatt - pont ebb6l az iin-
nepkorb6l bizony nem t0l gazdag hagyo-
mdnyt tud felmutatni. Legismertebb ,,ma-
gyar" farsangi szok6s a mohdcsi bus6j6rds,
amely eredetileg sok5c (d6lszl6v) n6pszo-

A katolikusok b6lj6n Darth Vader is
piittyiisben jelent meg

kds volt. Emellett t6jegys6genk6nt veltoz6

alakoskod6 hagyom6nyok maradtak fenn,
mint a tr6f6s menyegz6, a t6ltemet6s, Konc
kir5ly 6s Cibere vajda osszecsap5sai stb.
Rengeteg dal, rigmus 6rzi viszont a far-
sang fark6nak 6rtelm6t: a rendb6l kifordult
(duhajkod6, torkoskod6, 6lvezeteket kere-

s6) l6lek farsang v6g6n val6 eltemet6s6t,
mely egyben a leghidegebb, legsot6tebb
id6szak lez6rdsdt is stirgette:
.,Maskardsok-bolondok, r6zz6k a sok ko-
lompot, takarodjon el a t6l, orvendezzen,
aki 6ll"
Godon a Mozgdskorl5tozottakat Pdrto-
l6k Klubj6nak meghiv6s6ra a J6zsef Attila
Mfivel6d6si H6zban mulattak egytitt
a klub tagjai csalddjuk, bardtaik kis6re-
t6ben. A Btlzaszem lskola 6s a Kincsem
6voda j6t6konys6gi b5lt szervezett, el6b-
bi 6pitkez6shez, ut6bbi az int6zm6ny fel-
[jit6sdhoz, fejleszt6s6hez nyerve meg

a szlvesen b6loz6 t6mogat6kat' A Rotary

Club God nemzetkcizi if0sdgi programjai-
nak tdmogat6sdra szervezett zen6s estet'
A Gyermekj6l6ti Szolg6lat a Duna-parti
Nyaral6h6zak szinh6ztermdbe vSrta a ki-

csiket egy dalos-t6ncos rendezv6nyre,
melynek csricspontjSt a jelmezverseny je-

lentette.
A 2012-es godi b6li szezon f6szervez6i ki-
tettek maguk6rt: otletes, elegdns 6s egye-
di volt valamennyi rendezv6ny. A miisorok
a legvdltozatosabb kozrem(kod6kkel hol

sz(nhdzba, hol koncertre, hol cirkuszba,
tdncbemutat6ra, hangversenyre, val6s 6s

elk6pzelt helyszinekre va16zsolt6k a 16szt-
vev6ket. A gondos szervez6st ig6nyl6
rendezv6nyeken term6szetesen azok is
j6l 6rezhett6k magukat, akik a kulindris 6l-

vezeteket vagy a tencparkett felszSnt6s6t
16szesitett6k el6nYben.

A kicsik nagyon 6lvezt6k a jelmezversenyt

a Gyermekj6l6ti Szolgrilat biilj5n

A Kincsem 6voda b6ljin a Scarabeus
egyi.ittes sz6rakoztatta a kiiz<ins69et
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Az Orkhesztika Hast6nccsoport keleti
hangulatot variizsolt a Kincsembiil estj6re

Mesekoncert feln6tteknek a Bf zaszem
lskola farsangi biilj6n

Farsang idej6n a feln6ttek is szivesen brijnak jelmezbe


