
 

A 21. CSIMI FARS(H)ANG 

2019. február 15-17. között a szokásos 3 alkalommal – és háromszor telt házzal 

tartotta meg a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola Farshangi műsorát. Azon túl, hogy az 

iskola legsikeresebb és legnagyobb szabású műsora immár évről-évre, lassan országosan is 

ismertté vált. Szerencsére vagyunk páran azok közül a tanárok közül, akik mind a 21 műsort 

végigcsinálták teljes aktivitással, és akik talán maguk sem hiszik el, hogy már a 21-ik előadás- 

sorozat is lezajlott. Mi lehet a siker titka? Lépten, nyomon ezt kérdezik tőlem is az 

elragadtatott szülők, érdeklődők. Azt gondolom, hogy ehhez egy olyan tanári csapat kell, 

melyben rengeted kreatív, ötletgazdag ember dolgozik, és amelynek tagjai segítik egymást, 

tudják, mi az a csapatmunka. Rendkívül fontosak a szülők, nagyszülők is, akik mindig 

hozzák-viszik a gyerekeket, mikor a próbák vannak. Pozitívan támogatják a műsort, annak 

létrehozásában, lebonyolításában is maximálisan segítenek bennünket. Akkor a gyerekek… 

Nem túlzok azzal a megállapítással, hogy az egész Farshang miattuk és értük jött létre és 

létezik, virul, gazdagodik immár két évtizede. A kis zeneovisoktól a kamaszokon át a már 

felnőtt, volt tanítványokig nagyon széles a skála, de egy dolog közös bennük, a végtelen 

lelkesedés, ami ránk, olykor hamarabb elfáradó tanárokra is átragad, és az, hogy mindent 

megtesznek a sikeres szereplésért! Olyan gyerekek, akik nem mindig szívesen jönnek 

hangszeres órára, és olyan fiatalok, akik már nem is járnak a zeneiskolába a Farshangért 

minden áldozatra hajlandókká válnak, és ezt örömmel meg is teszik. Mi is lehet tehát a siker 

titka? Szerintem az, hogy ez a rendezvény egy olyan Ügy lett mindenki számára, akinek 

bármilyen része van benne, hogy ennyi ember akaratából csak valami Jó Dolog születhet 

évről-évre. Az a tény, hogy már szeptemberben a Farshang iránt érdeklődik mindenki, az 

hogy, a jegyárusítás első napján a szombati előadásra órák alatt elkapkodják az összes jegyet, 

és a másik két napra sem marad jegy napokkal az első előadás előtt, számunkra is dicsőség és 

persze kötelezettséget is jelent.  

Befejezésül igazgató asszonyunk, Kovácsné Csuzda Judit beszédéből idézek pár 

gondolatot, amely az előadások kezdetekor hangzott el, „Leginkább egy hangyabolyhoz 

lehetne hasonlítani minket, olyan nagy a sürgés-forgás, készülődés az előadásokra. Ebben a 

műsorban túl kell lépnünk önmagunkon, olyan fajta kreativitást kell produkálnunk, ami nem 

hétköznapi. A cél, a végeredmény olyan semmivel össze nem hasonlítható élmény, katarzis, 

amiért érdemes fáradozni, sok-sok időt és energiát áldozni. Ez nem más, mint a közös siker”!  
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