
Miénk itt a tér! - avagy farsang Mindszenty-módra 

 

A farsangi időszakban az iskolánkban is megkezdődött a jelmezekbe bújás, produkciók 

előkészítése, majd előadása. A farsangolást az alsó tagozatosok kezdték, majd a felsősök 

folytatták, de nem maradtak ki belőle a Mindszenty Gimnázium diákjai sem. 

Minden osztály és szinte minden nyelvi csoport komoly felkészülésben volt, hogy a legjobb 

tudásukkal legyenek képesek előadni produkciójukat. A 2020-as farsangi téma a “Mix-faktor” 

nevet viselte. A szervezők kisfilmeket, reklámokat, híreket vártak, de ezeken kívül az X-faktor 

és a hozzá hasonló tehetségmutatók mintájára énekesek, táncosok is jelentkezhettek.   

A több mint húsz műsorszám során diákok és tanárok egyaránt megmutatták ügyességüket, 

tehetségüket, vidámságukat. A rendezvény nagyon hangulatos és családias volt. Mi diákok 

mindig örülünk az ilyen lehetőségeknek, mert a fárasztó tanítási napok után jól esik a diákoknak 

egy-egy kikapcsolódási alkalom. Nagyon szórakoztató előadásokat láthattunk, hallhattunk, 

mind az élőben megjelenített-, mind az előre felvett film alkotások tekintetében. A műsor ideje 

alatt egy három fős zsűri értékelte, a végén pedig díjazta a produkciókat.  

 



A záró műsorszám a We Are the World című sláger volt, majd következett az est további része, 

amely egy bulit foglalt magába. A nagyszerű hangulatról a DJ-pult mögött álló KRISZ, azaz 

Németh Krisztián volt mindszentys diák és DÖK-elnök gondoskodott, jelenlegi mindszentys 

diákok (Zsohár Bálint (11.b), Márfi Gergely(11.b)) hathatós közreműködésével.  

 

 

 

Fergeteges és felejthetetlen estét tudunk magunk mögött. A zene és fényjátékok közben az 

iskolai büfé és egy fotósarok is működött. Az utóbbit Márfi Gergely (11.b) és Vonyó Bence 

(12.a) tartotta fent.  

Az est folyamán lehetett szavazni bálkirály- illetve bálkirálynő-jelöltekre. 7 bálkirály-, illetve 

7 bálkirálynő-jelölt volt, közülük egy-egy jelöltre adhatták le a voksukat a résztvevők. A 

bálkirály Kovács Balázs (10.c), míg a bálkirálynő László Luca (9.b) lett.  

A jól sikerült rendezvény este 10 órakor zárta be kapuit, de senki nem búslakodott, mert tudtuk, 

hogy nem ez lesz az utolsó ilyen alkalom.  
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