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Kedves Lányok! 

Hamarosan a farsangi időszak végéhez érünk. Az idei farsangra sajnos nem tudunk 

személyesen készülni mint ahogy a korábbi években. Azért, hogy ne feledkezzünk meg erről 

az eseményről sem felelevenítjük a farsanggal kapcsolatos néhány hagyományt. 

A farsang a tavaszvárás ünnepe, évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, 

jelmezes felvonulások időszaka, ami január 6-tól, vízkereszttől a húsvétot megelőző negyven 

napos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. 

Jeles Farsangi napok: 

A farsang ideje vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart. Ebben az időszakban 

több jeles nap is felbukkan. 

Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi tizenketted zárónapja 

Január 22. Vince napja - termésjósló nap: "Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince". 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - egyházi ünnep, az emberek azonban 

időjósló napnak is tartották. 

Február 3. Balázs-nap: gyertyát és almát szenteltek, s ezeket a gyermekek torokfájásának 

gyógyítására használták. A balázsolás ma is élő hagyomány. 

Március 12. Gergely-nap: az iskola téli időszakának befejező napja, amikor a tanulók 

adományokat gyűjtöttek a tanítónak és az iskolának. 

 

 

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/farsangi-szokasok-es-mondokak2021.02.12
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A legjellemzőbb az álarcos, jelmezes alakoskodás, ma is igen híres a mohácsi busójárás.  

 

 

 
 

 

  

 

Mohács napjainkban is őrzi a népi farsang, a karnevál hagyományát. Itt minden évben 

megünneplik a busójárást, amely turisták tízezreit vonzza magához.  

 

Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús, a fánk, és ekkor rendezik a különböző 

rendű és rangú, társasági és szakmai farsangi bálokat. 

 

 

Március 12. Gergely-nap 

 

Ez a nap az, mikor a Nap erőre kap, és elindul a Természet ereje. 

 

Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, a földi tűz segíti a Napot abban, 

hogy erőre kapjon. 

 

A kormozás, busójárás, téltemetés szokásai mind a gonosz tél elűzését jelképezték. 

 

A tél és a tavasz küzdelmét jelmezekbe bújt emberek játszották el. 

 

Természetesen mindig a tavasz lett a győztes, és a tél elbujdosott szégyenében. 

 

Sok helyen a telet jelképező szalmabábu elégetésével vettek búcsút a hosszú téltől.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-VrH5uAmHS10/Us5vb_ZNqvI/AAAAAAAASVc/ubeVMpOeDBs/s1600/farsang4.jpg
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A leányok az előző évben férjhez ment menyecske ruháiba öltöztettek egy szalmabábot, mely 

a kiszét szimbolizálta. 

 

A bábot elvitték a legközelebbi patakig, és éneklés közben levetve a ruháit, vízbe dobták. 

 

Ilyenkor abból, hogy a víz a bábot hogyan és merre viszi, jövendöltek a jelen lévők férjhez 

meneteléről. 

 

Egyes tájakon azonban a kiszét elégették, hogy megsemmisülése elvágja a tél útját, ne találjon 

vissza. 

 

 

 

 

Feladat: 

1. Küldjél a csoportba az előző évek farsangjairól számodra kedves,  jelmezes képeket! 

2. Vegyél részt a Nem Adom Fel MASZKa Bálon, ahol virtuálisan felvonultathatod az 

általad megrajzolt maszkodat!  Nem kell mást tenned, mint fogni egy maszkot és 

feldíszíteni úgy, ahogyan neked tetszik.  Amint elkészültél, fotózd le magad és tölts 

fel a csoportba. Ha igazán elhivatott vagy, oszd meg a saját oldaladon is és írd a kép 

mellé, hogy onlinemaszkabál.  

Jó szórakozást!! 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nemadomfelmaszkab%C3%A1l?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSNxPdfzc3FKsQ0WliAKMWrSHLl2IPmxG4BUES5_kFv207Eu4UMGSjt_U8enOxHsuKpZ_r5cQ4xkLBNQwzjD_38U01pLJT3Z2s2ELLKIMOEHElc5efkT4AuAOMAgobp0Q&__tn__=q
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