Szellemek helyett jelmezek
Hatodik alkalommal került megrendezésre a Zirci Farsangoló Bál
Öt évvel ezelőtt indult útjára a Zirci Farsangoló Bál, de semmit nem vesztett a varázsából,
ezúttal is fergeteges hangulat, mosolygós arcok és jobbnál jobb álarcok jellemezték a programot.
A vendégeket Hujber Zoltán köszöntötte, aki Besenyő Pista bácsiból nőtte ki magát immár második
alkalommal a jelmezbál ceremóniamesterévé. A városunkban lassan már törzsvendégnek számító
Dávid Roland énekes előadóművész alapozta meg az est hangulatát, majd a kaposvári Bel Canto
zenekar gondoskodott minden korosztály zenei igényének kielégítéséről két énekesnővel a fedélzeten.
Érdekesség, hogy a party-zenekar nem csak a hangulat egyik felelőse volt, hanem a jelmezverseny
zsűrijévé is előléptek. Volt persze nekik is „zsűrijük”, és a táncparkett forgalmát elnézve igen magas
pontszámmal jutalmazta őket a közönség, még az angyalok is együtt ropták az ördögökkel. Hangyák is
ellepték a színpad előtti teret, és megnyugodtak, hogy rovarirtókkal nem, csak szellemirtókkal
találkoztak a bálban. Az végül nem derült ki, hogy ez utóbbi társaságnak akadt-e munkája, de hogy
szellemes jelmezek nélkül a hatodik farsangoló bálon sem maradtunk, az egészen biztos.

A hangyák feje időnként lekerült, de a tor és a potroh a helyén maradt

Tudjuk, közösségalkotó rovarok a hangyák, de nemcsak ők alkottak közösséget. Sok-sok baráti
társaság foglalta el a helyét a szépen feldíszített asztalok körül, az emberek mellett egerek is feltűntek,
és ahol egér van, onnan bizony a macskák sem hiányozhatnak. A macska-egér játék végül elmaradt, az
ősellenségek esetében is a szórakozásé lett a főszerep. Hogy az még inkább garantált legyen, arról éjfél
után a Back II Black frontembere, Bebe gondoskodott. Az est sztárvendége nagyon együtt élt a
közönséggel és a közönség is együtt élt vele, közösen énekelték az ismert magyar slágereket.

Ami a jelmezverseny eredményét illeti, a zenész-zsűrinek korántsem volt egyszerű a dolga, ezt
bizonyítja, hogy két helyen is holtverseny született. A dobogó legmagasabb fokára a Hangya (Té)boly
mászhatott fel. A világtörténelem mellett a zenei-, és a filmtörténelem is képviseltette magát a
legjobbak között. Még hangyányi különbség sem volt az Elvis Presley-Marilyn Monroe páros és a
„Gróf Szalay-Báró Benczik és bájos feleségeik” között, így aztán pontosztozkodás történt a második
helyen. A gróf és a báró után a király és a királyné következett: Marie Antoinette-nek és XVI.
Lajosnak mintha a szelleme lett volna jelen, annyira korhű jelmezben jelentek meg, de ha már
szellemek, akkor az 1984-es klasszikus sci-fi-vígjáték főhősei sem maradhattak le a harmadik helyről.

Nem volt könnyű a zsűri dolga a maskarás versenyben, sok ötletes jelmezzel találkozhattunk

A hatodik önkormányzati farsangoló bál a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió
KB főszervezésében, a házigazda PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
társszervezésével és a Zirc Városi Nyugdíjasklub közreműködésével valósult meg. A bálozók
biztonságáról a Bakony Polgárőr Egyesület gondoskodott. A Nemzeti Művelődési Intézet kulturális
közfoglalkoztatott munkatársai és önkéntesek is segítették az eredményes lebonyolítást. A „Grátisz”
Büfé ezúttal is barátságos árakkal várta a vendégeket.
A Bakony fővárosában mintegy négyszázan báloztak együtt a farsang jegyében. A tombolán értékes
nyereménytárgyak hosszú sora került kisorsolásra, melyeket főképp helyi szervezetek, vállalkozók
ajánlottak fel. Akinek nem kedvezett a szerencse, alighanem, az sem tért haza búslakodva a
hajnalhasadtáig tartó maskarás mulatságról…
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