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Itt a farsang, áll a bál, a tanár 
kalóztáncot jár – az is lehetett 
volna a jelmondata a Széchenyi 
István Általános Iskolában meg-
rendezett szülői bálnak.

A farsangi mulatság témá-
ját az adta, hogy a tanárok a 
nagy sikerû Karib-tenger kaló-
zai címû film zenéjére tanultak 
táncot. A rendezvényre érkezők 

a belépésnél kaptak egy kis 
üdvözlő italt, amelyet az iskola 
igazgatójával, Leszák Ferenccel 
fogyaszthattak el. A beszélgetés 
közben a vendégek a tenger alatt 
érezhették magukat, ugyanis a 
díszlet gyönyörûen visszaadta a 
halak világát. 

Az alaphangulat így már 
megvolt, jöhettek a télbúcsúz-
tató előadások. A kicsiktől és a 
nagyoktól is színvonalas pro-
dukciókat láthattunk, majd 
következett az elmaradhatat-
lan, hagyományos tanártánc 
– amelyet egyébként újra meg 
lehet nézni az iskola honlapján: 
www.szechenyierd.hu. A kalóz-
tanároknak óriási sikerük volt, 
háromszor is visszatapsolták 
őket. Eztán jött a vacsora, amely 
idén sem hazudtolta meg magát: 
nagyon finom volt a Széchenyi-
kalóztál. 

A vacsora után nagyon jó 
hangulatú mulatság követke-
zett. A talpalávalót – amelyek a 
’70-es, ’80-as évek zenéi voltak 
– az iskola volt tanulói szol-
gáltatták. Köszönjük nekik a 
nagyszerû munkát! Éjfélkor 
karaoke versenyt rendeztek, 
ahol régi magyar dalok csendül-
tek fel szülői feldolgozásban. 

Természetesen a farsang 
nem farsang tombola nélkül. 
Rengeteg adomány, felajánlás 
érkezett, tombolatárgyaknak 
és alapítványi támogatásnak 
egyaránt. 

Az anyukák, apukák, tanárok 
hajnalig ropták, felejthetetlen 
emlékekkel tértek haza.

A rendezők pedig köszönték 
a részvételt, a támogatást a szü-
lőknek, a sok munkát a pedagó-
gusoknak, az iskola tanulóinak 
egyaránt. Jövőre is szeretettel 
várnak mindenkit! 
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A Széchenyi kalózai  
Március 5-én, szombaton délután 3 órától 
rendezte hagyományteremtõ Farsangfarka 
Fesztiválját a 2030 – A Mi Irányítószámunk 
Egyesület. A télbúcsúztató mulatságra az érdli-
geti tó körül került sor.

Idén elsõ alkalommal rendeztek Farsangfarka 
Fesztivált Érden. A 2030 Egyesület tagjai nagy 
lelkesedéssel készültek az ünnepségre, igazi 
télbúcsúztató mulatságot szerveztek a báli sze-
zon végére. A lebonyolításban az érdi GEKKO 
Képességfejlesztõ Játszóház pedagógusai és a 
Kortársak Együtt a Fiatalokért Egyesület (KEFE) 
önkéntesei is segítségükre voltak.

Délután háromtól este hétig jelmezbe öltözött 
maskarások lepték el az érdligeti tó környékét. 
A 2030 Egyesület elsõ idei nyilvános rendezvé-
nyén családi és gyermekprogramok várták az 
érdeklõdõket. „A mosoly az egyetlen görbe, ami 
mindent egyenesbe hoz” – mondta az egyesület 
örökös mûsorvezetõje, Carlo. Az ügyességi játé-
kokat, kreatív foglalkozásokat és álarckészítést 
követõen jelmezverseny vette kezdetét. Ebben 
életre kelt a képregény-irodalom legnépszerûbb 
hõse, Superman, a világ leghíresebb macskája, 
Garfield és New York jelképe, a Szabadság-szo-
bor is. A zsûri hosszas mérlegelés után tudott 
csak eredményt hirdetni, az elsõ három helye-
zett értékes nyereményben részesült. 

A most elsõ ízben megrendezésre kerülõ 
Farsangfarka Fesztivál jó hangulatáról a Tigers 
SE táncosai gondoskodtak. Az érdi sportegye-
sület tagjai „zöldség-show”-val kedveskedtek az 
érdeklõdõknek, akik nagy szeretettel fogadták 
a táncoló konyhakerti növényeket. A szervezõk 
az idõsebb korosztályra is gondolva rendez-
tek párkeresõ játékot. A lányok és fiúk, nõk 

és férfiak sorszámaik alapján kereshették meg 
ellenkezõ nemû párjukat. A fesztiválon báli 
szokás szerint volt tombola is. Az értékes aján-
dékokat a Termál Hotel Liget, az érdi Tesco 
Áruház, a Vitál Wellness, a Fresh Nõi Fitness, 
a Det-Szilo Kft., a Fekete Rouge Szépségszalon 
és az ANG-MO Kft. ajánlották fel. A napot egy 
látványos közös tánc zárta.

A fesztivál fõ célja, hogy közelebb hozza a 
városban élõket egymáshoz. „A 2030 Egyesület 
célkitûzése, hogy a várost közösséggé formál-
ja. Ehhez szükség van olyan programokra, 
rendezvényekre, amelyek teret biztosítanak a 
helyi kapcsolatok, barátságok kialakulására, 
épülésére. Szeretnénk, ha mi, érdiek egyre 
több lehetõséget kapnánk arra, hogy helyben 
is kikapcsolódhassunk, összejöhessünk. Mi, a 
2030 Egyesület fiatal tagjai példát szeretnénk 
mutatni, és magunk szervezünk mulatságot, 
persze nem csupán magunknak, hanem egész 
Érdnek! Érd nem csupán a »szállásunk« többé!” 
– tette közzé az egyesület.

„Ez csak a kezdet… A tél elmúltával további 
szabadtéri közösségi rendezvényeket is ter-
vez a 2030 Egyesület városunkban. Májusban 
számháborút tartunk, júniusban kerékpárver-
senyt rendezünk. Szeptemberben tésztafõzõ 
fesztivált szervezünk, és a tavalyi nagy sikerre 
tekintettel idén is megrendezzük október végén 
a Tökfesztivált. A 2011. évi rendezvényeinket 
egy Luca-napi boszorkányszombattal zárjuk 
majd decemberben! Reméljük, lesz hozzá sok 
segítõnk és támogatónk éppúgy, mint mos a 
Farsangfarka Fesztivál esetében” – olvasható az 
egyesület által közzétett közleményben.
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Farsangfarka Fesztivál

Jelmezesek várnak a díjkiosztásra
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Tombola is volt értékes díjakkal

A Karib-tenger kalózai fogadták a vendégeket

A tanárok táncának ismét nagy sikere volt

farsang


