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Üdvözlök Mindenkit! 

Remélem, jól vagytok! A múlt héten a pályaorientációról, pályaválasztásról, munkáról volt 

szó, és folytatjuk is ezt a témát a jövő héten.  Ám ma a farsangról ejtenénk néhány szót, mivel 

ez a jövő héten aktuális lenne. 

Sajnos digitális tanrendben csak elképzelhetjük, milyen jó is lenne most a kollégiumban 

készülni a farsangra, megbeszélni, idén milyen témában várnánk az ötletesebbnél-ötletesebb 

jelmezeket, ki milyen jelmezben lesz, díszíteni az ebédlőt, venni az előkészületeket, filmben 

gondolkodjunk-e, csoportos produkciókban vagy csak egyéni jelmezes felvonulásban. 

Jelenleg azonban csak annyit tehetünk, hogy visszagondolunk az elmúlt évek farsangjaira és 

reméljük, hogy a jövő évi farsangot újra együtt tölthetjük. 

Amikor a farsangról beszélgetünk, mindenkinek rögtön a jelmez, álarc jut eszébe. És hát 

természetesen az álarcos bál. De vajon belegondoltatok már abba, hogy maga a farsang 

honnan ered, milyen egyéb hagyományok, tárgyak köthetők még a farsanghoz az álarcon, 

jelmezeken kívül? A következőkben ezekről lesz szó. 

Nyissátok meg az alábbi internetes linket! 

Farsang - eredete, szokások, hagyományok - Mosthallottam.hu 

A szöveg elolvasása után válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

1. Mennyi a farsangi időszak hossza? Mikor van a kezdete és mikor a naptári zárónapja? 

2. Milyen eredetű szó a farsang és mi a jelentése? 

3. A Föld különböző országaiban zajló farsangi ünneplések mindegyikének van egy 

közös eredője a múltban. Mik ezek megjelenési formájukban? 

4. Milyen hagyományokra épülnek elsősorban a magyar farsangi szokások? 

5. Az Álarcos bálok és mulatságok legkorábbi említése mikorra tehető Magyarországon? 

6. Elsősorban a társadalom mely rétegének ünneplési formái voltak? 

7. Említs meg legalább egyet az álarcos bálok mai tipikus képviselői közül! 

https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-eredete-szokasok-hagyomanyok/
https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-eredete-szokasok-hagyomanyok/
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8. Melyik hazánkban a legismertebb farsanghoz kötődő maszkos felvonulás? 

9. Melyik nemzetközi szinten talán a két legismertebb farsanghoz kötődő maszkos 

felvonulás? 

10. Mi a farsangi köszöntők két legjellemzőbb formája? 

11. Honnan származik a „torkos csütörtök“ elnevezés, és mi a célja? 

 ......................................................................................................................................................  

Visszaküldést a szokásos módok egyikén kérném! (Lementett, kitöltött, csatolt Word 

dokumentum előnyben) 

Jó munkát, jó egészséget kívánok! 

VIGYÁZZON MAGÁRA MINDENKI! 

Takács tanár úr 


