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Sziasztok Lányok! 

A mai csoportfoglalkozás témája a húsvét. 

Nézzétek meg néhány percben a húsvét történetét: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU2021.03.25 
 

Húsvéti szokások és hagyományok 
 

 

1. Ételszentelés 

 
A 10. század óta ismeretes szertartás Húsvét vasárnapján a húsvéti ételek, sonka, bárány, 

kalács, tojás, bor megszentelése a templomban. Szentelményeknek nevezzük azokat a 

tárgyakat, melyek szentelés vagy áldás révén hétköznapi használatukból kiemelődve 

természetfeletti célokra alkalmasak. A húsvéti ételek sorában a bárány Jézust jelképezi, a tojás 

az élet, az újjászületés szimbóluma. A szentelt ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, számos 

hiedelem fűződik hozzá. A húsvéti kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást 

tojjanak, vagy megőrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették 

vele a gabonaföldeket, de ismeretes olyan is, hogy tűzbe vetették, hogy a túlvilágiaknak is 

jusson a szentelt ételből. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat 

teremjen. A húsvéti szentelt tojáshoz kapcsolódó hagyomány, hogy egy-egy tojást ketten ettek 

meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást.

https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/7-husveti-nepszokas2021.03.25
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/7333/kreativ-keszulodes-husvetra2021.03.26
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU2021.03.25
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2. Köszöntő 

 
A köszöntő nem más, mint naptári ünnepek alkalmával énekelt vagy elmondott vers, rigmus 

illetve prózai jókívánságmondó szövegek. Szórványosan ismertek húsvéti köszöntőszövegek 

vagy szerencsekívánó mondókák, melyekben jókívánságok, varázsigék bújnak meg. Kedves 

mondóka Békés megyéből: „Egészségére váljon, haja nagyra nőjön! Ám a mai értelemben 

ismert locsolóversek nem népi eredetűek. 

 
Szépen kérem az anyját 

Adja elő a lányát, 
Hadd locsolom a haját! 
Hadd nőjőn nagyra, 
Mint a csikó farka: 
Még annál is nagyobbra, 

Mint a Duna hossza! 

Szabad-e locsolni? 

 
3. Húsvéti locsolás 

 
Termékenységvarázsló jellegű népszokás, ősi katartikus rítus keresztényesített formája. 

Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint pedig arra a legendára, 

amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a 

zsidók elhallgattatni, ill. a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 

asszonyokat. A locsolkodás mai formája, a gyermekek locsolkodása szagos vízzel, rövid 

versikék kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű városi szokás. Húsvéthétfőt szokás 

vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezni. Ezen a napon Szeged vidékén a bandákba 

verődött legények a lányokat a kúthoz hurcolták, ahol egész vödör vízzel öntötték le őket, 
megelőzve nehogy kelésesek legyenek. Az Ipoly mentén szervezetten történt a húsvéti 

locsolás, öntözködés. A legények már vasárnap este tojást szedtek a lányos házaktól. Másnap 

reggel, előre megbeszélt helyen szalonnát kaptak, és ott tojásrántottát készítettek és 

elfogyasztották. A tojáshéjakat annak a lánynak az ablaka alá szórták, akire haragudtak 

valamiért. Ezután indultak el locsolni. A lányok igyekeztek elbújni, akit megtaláltak, azt a 

kúthoz vitték és vödörszám hordták rá a vizet. Azok a fiúk, akiket nem vettek legényszámba 

először a keresztanyjukhoz mentek, akit az ott kapott vízzel meglocsoltak, jutalmul 8–10 

hímes tojást kaptak. Ezután mentek a rokonok, szomszédok lányaihoz. A legények locsolását 

a lányok húsvéthétfő délutánján tojásokkal viszonozták. Hagyomány volt, hogy kedden a 

lányok locsolták a legényeket.
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Forrás: versek.aranyosiervin.com 
 

4. Hímes tojás 

 
A Húsvét legmeghatározóbb jelképe a húsvéti tojás, hímes tojás, írott tojás, piros tojás. Ez a 

húsvétra ajándékozott díszített tojás a Húsvéttal, mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban 

van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A tojás díszítése 

azonban a keresztény gyakorlatnál korábbi, több formája ismeretes,jellemző módja a hímzés, 

batikolás. Ahhoz, hogy a főtt vagy kifújt tojásra mutatós mintát tudjunk készíteni, szükség 

van egy ún. írókára, mely nem más, mint egy pálcára erősített fémcsövecske. Ezt a pálcát 

mártogassuk bele forró méhviaszba, majd segítségével írjuk rá a mintát a nyers vagy főtt tojás 

felületére. A megmintázott tojást áztassuk festéklébe. Utolsó lépésként kaparjuk le a 

méhviaszt, s máris láthatóvá válik a motívum. 

 
forrás: sokszinűvidék24.hu 

 
A Húsvét azon ünnepek egyike, 

melyben a keresztény ünnepi szokások 

jól keverednek a néphagyománnyal. S 

bár manapság kevés helyen járnak a 

locsolkodó fiúk házról házra, érdemes 

az ünnepet újraértelmezve, a 

hagyományokat továbbörökíteni, s 

megmutatni, megtanítani gyermekeinknek ezek szépségét, jelentését. Próbáljuk ki otthon a 

siba készítését, tojásírást, majd játsszunk a szabadban közösen tojásgurítást vagy 

tojásösszeütést. 

 
Húsvéti hagyományos menü 

 
Húsvétkor a hagyományos étel a főtt tojás, a sonka, és a fonott kalács. Az utóbbi kettőt meg 

tudod vásárolni a családoddal, de el is készíthetitek. A házias ízek sokkal finomabbak.
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Édességek 

 
Manapság egyre többen tojásfestés helyett csokoládéból készült tojást, bárányt, nyuszit 

vesznek. Ez nem baj, de ha már veszel, akkor minőségi csokiból készült figurát vegyél, 

lehetőleg étcsokisat! Kerüld a mesterséges színezőanyagot tartalmazó színes édességeket, 

mint például a színes tojáscukorkát. 

 

 
 

forrás:magyarországom.hu 
 

Kreatív ötletek 
 

 

1. Hasznosítsd újra a tojáshéjat 

 
Ha ügyesen töröd fel a tojást, akkor a héj nagyobb része egyben marad, amibe tehetsz egy 

kevés virágföldet. Szórj bele fűmagot vagy akár búzamagot. Néhány napon belül ilyen üde 

tavaszi dekorációt fogsz kapni, hát nem aranyos? 

 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4944/tojas-reggelire
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2. Pom pom nyuszik 

 
A pom pom készítése nagyon egyszerű. Tekerj fel bal kezed két ujjára tetszőleges 

mennyiségű fonalat, majd a két ujjad között vezess át egy fonalat, amivel középen megkötöd 

a gombolyagot. Ezután hámozd le a megkötött fonalat az ujjadról és ollóval vágd le a széleit. 

Kicsit borzold össze és már kész is a pompom. Belőle pedig - némi filc és gyöngy 

kiegészítővel - ilyen húsvéti ajándékok születhetnek: 

 
 
 
 
 

Feladat: Ti hogyan készültök a húsvétra? Küldjetek fotókat az ünnepi asztalról és a 

hímestojásokról!!! 
 

Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!!! 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/3221/husvet

