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A szerző felvételei

Eltemették az idei farsangot

Kedden a Kirányhágómelléki Református Egyházkerület székházában tartott ünnepségen elbúcsúztatták az idei telet a nagyvárad-réti Csillagocska Zeneóvoda gyermekei.
Ciucur Losonczi Antonius

Egy marcona hamubotos

Tombolasorsolás is volt, játék
nyereményekkel

Kedd délután farsangtemető
és télbúcsúztató mulatságot szervezett a várad-réti
Csillagocska Zeneóvoda a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület dísztermében. A jó hangulatú ünnepségen a gyermekek és a szüleik egyaránt részt vettek, s
a tanintézmény szokásaihoz
híven utóbbiak nem csupán
passzív szemlélői voltak a
történéseknek, hanem be is
kapcsolódtak a játékokba, a
bolondozásba. A vidám hangulatú rendezvény az ovisok
bevonulásával kezdődött
(Közhírré tétetik...), majd
bemutatkozó farsangi énekek csendültek fel. Ezután
a parkett ördögei kerültek
a figyelem középpontjába:
az apróságok léggömbös játékban vettek részt, a felnőtt

pároknak pedig mandarinnal a homlokuk közt kellett
táncolniuk. További közös
játékokra, táncolásra is sor
került, majd a lányok fánkokat hoztak be, a fiúk pedig
tálcán kinálgatták az ízletes
ételeket.

Furcsa lóvásár
Ezek elfogyasztását követően a közönség egy lóvásárnak lehetett a tanúja. Az
alkudozás jellegzetessége és
humoros volta abból fakadt,
hogy az eladó minél olcsóbban szerette volna áruba bocsátani a lovát, a vásárló pedig minél drágábban akart a
paripa birtokába jutni, így
sehogyan sem tudtak egyezségre jutni. A csíki farsangi
hagyományok jellegzetes figurája, a részeg ember sem
maradhatott ki a produkcióból, és a hamubotosokra

A jelmezbe öltözött Csillagocskás gyermekek Kecskés Edit intézményvezető társaságában

A héten tartották a 16. számú általános iskola I. E osztályosai a farsangi mulatságot.
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gyereksereget láthattak,
akik frappáns versikékkel
mutatták be magukat.

Ügyességi játékok
Ezek után következett az
igazi szórakozás, ügyességi
játékok a bohóc bácsi irányításával és közreműködésével, ami végül döntetlen
eredménnyel zárult a fiúk
és a lányok csapata között. Ezután következhetett
a falatozás, az ügyes kezű
anyukáknak köszönhetően
farsangi fánkkal, mindenféle
finom süteménnyel és szendviccsel, amit végül üdítővel
öblítettek le az első osztályosok első sulis farsangjukon.
Köszönet a tanító néninek a
szervezésért és az oklevelekért, a szülőknek a támogatásért, és a meghívott bohócnak a remek hangulatért! A
résztvevők azt ígérik: jövőre
megismétlik!
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Ezt követően ismét a szülőket vonták be a játékba:
az anyukáknak hátra tett
kézzel el kellett fogyasztaniuk az apukák által
zsinóron tartott fánkokat.
Külön csoportba kerültek
azok, akik találtak meg�gyet, és különbe azok, akik
nem, majd mindkét társaságnak egyéb feladatokat
kellett teljesítenie. A szülők Csillagfény kórusa egy
balatonfelvidéki énekkel és
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egy vidám balladával kápráztatta el a hallgatóságát,
majd ismét Illyés került a
középpontba: népviseletbe
öltözött lányok vettek tőle
végő búcsút. A bábuégetés
a díszteremben természetesen nem valósulhatott meg,
erre tegnap délelőtt került
sor a Csillagocska óvoda
udvarán, mely eseményre a
szemüveges óvoda két csoportját is meghívták.
Visszatérve a kedd délutáni mulatságra: Illyés
elbúcsúztatása után tombolasorsolással és jóízű falatozással zárult a mulatság.
A kiváló hangulatért és a
jó szervezésért köszönet jár
Kecskés Edit intézményvezetőnek és az óvó néniknek, Benedek Árpád zenepedagógusnak, valamint a
Csillagocska zenekarnak és
néptánccsoportnak.
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tanulás stb. A vetélkedőkön
összegyűjtött petákokat az est
végén a gyermekek játékokra
cserélhették.
A tartalmas és változatos
programokról Lovász Edit és
Krasznai Tünde tanító nénik
gondoskodtak, akik a szülőket
is bevonták a játékokba.
www.erdon.ro
www.erdon.ro
Mondjon véleményt!
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Röviden
 Gyalogtúra. Az EKE’91 Nagyvárad – Bihar március 12-én, szombaton kirándulást és gyalogtúrát szervez Biharrósa
környékére. Utazás autóbusszal. Túravezető
Császár Mária (0721–846–488). Az EKE’91
Nagyvárad – Bihar március 12-én, szombaton
kirándulást szervez Budapestre, a Magyar
Nemzeti Múzeumba, a kassai aranykincslelet
és az állandó kiállítás megtekintésére. Utazás
autóbusszal. Szervező Fekete Irénke (0722–
844–251, 0770–177–022).
 Kirándulás. Az EKE’91 Nagyvárad
– Bihar március 26-án, szombaton kirándulást szervez a Szkerisórai jégbarlanghoz. A
barlanglátogatáshoz meleg ruha szükséges.
Túravezető Huszár István (0745–203–146,
0359/303–332). Utazás autóbusszal. Érdeklődni és felíratkozni a szervezőnél, illetve
kedd délutánonként 18–19.30 óra között a
Sas passzázsban (Szent László tér 2–4.), az
első emeleti székhelyen.

Ötletes jelmezek, valamint tartalmas és változatos programok voltak
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Ötletes jelmezek voltak

Vidám perceket eredményezett a kedd délutáni mulatságon az anyukák fánkevése is

Közösen farsangoltak a nagyváradi George Coşbuc iskolában a George Coşbuc II. D
és az Onisifor Ghibu Elméleti
Líceum III. B osztályos tanulói, valamint ezek szülei. Volt
móka, játék, táncolás és az
elmaradhatatlan fánkevés. A
jelmezek bemutatására hangos
dobszó figyelmeztette a bálozókat. A felvonulást játékok sorozata követte: egérderbi, memória, puffievés, közös tánc-
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Benedek Árpád zenepedagógus

A közönség egy különleges lefolyású lóvásárnak lehetett a
tanúja

Közösen farsangoltak...

Farsangolás a Bohóccal

Jó hangulatú farsangi ünneplés volt

Fánkevés

A szülők Csillagfény kórusa balotanfelvidéki dalt is énekelt
kedd délután

Ismét színvonalas teljesítményt nyújtottak a Csillagocska
néptánccsoportosok

A szülők, nagyszülők és a
zsűri tagjai, Meleg Adina
tanító néni, a katolikus
vallástanár néni és a meghívott bohóc, ötletesebbnél
ötletesebb jelmezekbe bújt

sem kellett sokat várni. A
maszkokat viselő marcona
férfiak az övükre tűzött kolompok segítségével jelezték
az Illyés bábunak az érkezését, a botjuk végére kötött
batyukban lévő hamut pedig azért szórták szét, hogy
ezzel a megtermékenyítést
szimbolizálják.
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oldal

 Publika-koncert. Március 12-én,
szombaton 20 órai kezdettel a nagyváradi Primăriei/Városháza utcában található
Queens Pubban lép fel a Publika együttes.
Belépő: 15 lej. Érdeklődni a helyszínen:
Primăriei/Városháza utca 23 szám. Tel:
0259/434–434. www.queens-pub.ro.
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