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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános 

Iskolában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Farsang 
 

 

A program időpontja: 2019. február 8.  

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola 

Résztvevők: a jelenléti ívek alapján, 203 tanuló, 144 partner (szülő, volt tanulók, barát, stb.) 

 

1. A farsang előkészületei:  

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában már hagyomány, hogy minden évben 

megszervezzük a gyerekeknek a farsangi bált.  

A fejlécben található projekt szakmai vezetőjével történt egyeztetés után megkezdtem a 

tervezést, hiszen számos feladat teljesítése várt ránk. Felvettem a kapcsolatot a két 

szakmai megvalósítóval, felosztottuk a tennivalókat. 

A következő feladatokra kértem fel őket: plakát készítése, beléptetés megszervezése, 

büfé üzemeltetése, valamint a tombola és zsákbamacska árulása. A szükséges eszközök 

beszerzése (tombolaszelvények, jutalmak a jelmezverseny nyertesei számára). A zene, 

a hangosítás, terem a dekorációjának kialakítása.  

A szülői értekezleten ismertettem a szülőkkel a feladatokat. Gördülékenyen ment a 

feladatok felosztása, megbeszélése. Mindenki szorgalmasan kivette a részét a rá váró 

feladatokból.  

 

A farsang jeles eseménynek számít intézményükben, így plakát is készült a község és 

az iskola számára, mely a következő oldalon látható..  
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Az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén is megrendezzük iskolánk 

farsangi rendezvényét. 

 

Időpont: 2019. február 8-án 1600-tól-

1930-ig 

Helyszín: Iskolánk tornaterme és 

aulája 

 

A program: 

 
1530-1600 Jelmezesek gyülekezője, beöltözés 

1600-1645Jelmezes felvonulás osztályonként 

1645-1700 A jelmezek értékelése a zsűri által 

1700-1715 Díjkiosztás 

1715-1815 Zsákbamacska, büfé, zene, tánc, szórakozás 

1815-1845 Tombolahúzás 

1845-1930 Zene, tánc 

 

FARSANG 

Szeretettel várunk! Jó szórakozást 

kívánunk! 
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A részletes programleírás egyaránt felkeltette a faluban élő családok, régi diákok 

figyelmét. Pontosan ezt tükrözi a résztvevők száma, mely elég magasnak mondható. 

A zene szolgáltatójáról a diákok dönthettek. Ezek alapján esett a választás egy volt 

ászári tanuló (Boros László) felkérésére, aki kiváló zenei eszközökkel rendelkezik. Sok 

dicséret és tisztelet illette munkáját a gyerekek körében is. 

A jelmezesek értékelésében egy szakmai zsűri segédkezett, akiket felkértem a feladat 

teljesítésére. Nemcsak pedagógusok vehettek részt a pontozás folyamatában, hanem 

diákok is egyaránt. Minden versenyző kapott egy sorszámot. 

 

2. A farsang megvalósítása: 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola farsangi mulatsága 2018. február 8-án, pénteken 

16:00 - 19:30 óra között került megrendezésre intézményünkben.  

Szakmai szervezőként az előkészületeket figyelembe véve, a szakmai megvalósítókkal 

együtt, már órákkal korábban megérkeztünk a program helyszínére. A segítséget nyújtó 

szülők is egy órával előbb megjelentek, készen állva a feladatok elvégzésére. A 

beléptetés során 2 szülő udvariasan segítette a vendégeket útba igazítással és információ 

átadással a tombolával és a zsákbamacskával kapcsolatosan. Természetesen tájékoztató 

dokumentumok is készültek a program fontos tudnivalóiról, melyeket az iskola 

bejáratánál és a hirdető táblán is elhelyeztünk. 

A program teljes időtartama alatt mindenki számára rendelkezésre állt egy kihelyezett 

büfé, melyben szendvicset és innivalót lehetett kapni.  

A tombolaszelvények és a zsákbamacskák árusítására szintén sok segíteni vágyó szülő 

jelentkezett, így gördülékenyen történt az eladás. 190 zsákbamacskát készítettünk, 

melyek teljes egészében gazdára találtak. A legértékesebb nyeremény egy szép farsangi 

dekorációs torta volt, melyet egy 3. osztályos tanulónk vehetett át. Szintén kelendők 

voltak a részt vevők körében a tombolaszelvények, melyek elsősorban diákokhoz közel 

álló nyereményeket rejtettek. Pár kép a felvonulókról: 
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A program, mint minden évben, a tanulók jelmezversenyével vette kezdetét az 

intézmény tornatermében. A sorszámok kiosztását követően osztályokba rendeződve 

megkezdődött a felvonulás az 5 tagú zsűri elé. Először az 1. osztályos tanulók mutatták 

be jelmezeiket, majd következtek a 2., 3. és 4. osztályosok. Az alsó tagozatos diákok 

közül szinte majdnem mindenki beöltözött, így hatalmas verseny alakult ki a 

korosztályokon belül is. Nemcsak egyéni felvonulásoknak lehettünk a tanúi, hanem 

voltak csoportok is, akik kisebb produkciókkal örvendeztették meg a zsűritagokat és a 

közönséget. A verseny zárásaként még egyszer minden diák körbevonult a 

tornateremben, hogy mindenki szemügyre vehesse a jelmezeket. Az eredményhirdetésre 

nem sokkal később már az iskola aulájában került sor, ahol a folyamatos zene táncolásra, 

mulatozásra buzdította a kedves vendégeket. Minden osztályban 3 helyezést jelölt ki a 

zsűri, akik jutalmul, a helyezéseknek megfelelően táblacsokoládét és tortát osztottak ki 

a versenyzők között.  
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A tombolahúzásra 17:30 magasságában került sor. A rengeteg felajánlásnak 

köszönhetően sok diák tért haza kisebb-nagyobb nyereménnyel. A fődíj egy házilag 

készített, gyönyörűen dekorált torta volt.  
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Az események hangulatáról mind végig a volt ászári tanulónk és segítői gondoskodtak. 

Stílusban a diákok igényeihez közel álló zeneszámok hangzottak el. Több tanulói kérés 
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is teljesült, így saját ízlésüknek megfelelően alakították a gyerekek a zenék 

sorrendiségét.   

 

Minden a lehető legjobban sikerült a tervek alapján. A nap végén a gyermekek még a 

rendrakásban is segítettek. 

3. A farsang lezárása: 

A program előkészítése és lebonyolítása folyamán kötelességtudat jellemezte mindenki 

munkáját. Ez alatt az időszak alatt még jobban megismerhettem a szülőket és a diákokat.   

Remélem a diákok jól érezték magukat, felejthetetlen élmény volt számukra. 

A szakmai megvalósítók munkáját mindvégig a segítőkészség jellemezte. 

Ászár, 2019. február 12. 

 

Készítette: Lovasi Péterné  szakmai szervező 

 Kovács Kinga  szakmai megvalósító 

 Méhesné György Ildikó szakmai megvalósító 


