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Sziasztok! 

 

Csoportfoglalkozásunk mai témája a közelgő Húsvéti Ünnepekről és az azt megelőző 

időszakról szól. 

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb 

keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. 

A tél végét, a tavasz közeledtét a virágvasárnap jelzi, mely a húsvét előtt egy héttel van. 

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását. 

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig  

 

Nagycsütörtök 

A keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a búcsút vett 

tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, sokfelé 

friss sóskát, spenótot, vagy éppen csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így jobb lesz a 

termés. 

Nagypéntek 

A keresztény felekezetek szerint a húsvét előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus 

Krisztus kereszthaláláról. Nagypénteken tilos húst enni. Az ilyenkor szokásos étrend a rántott 

leves, a tészta, az ecetes-hagymás hal, vagy éppen a tojásos, tejes ételek. Tipikus böjti ebéd a 

bableves és mákos tészta is. 
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Nagyszombat 

A húsvéti örömünnep kezdete. 

Az asszonyok ilyenkor szorgalmasan takarítanak, meszelnek, hogy húsvétra tisztaság és rend 

legyen, mert később, ha a kinti munkák elindulnak, már nem lesz idejük erre. A húsvéti 

nagytakarítás a mai napig gyakorolt szokás. 

Húsvétvasárnap 

A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, 

a tavasz eljövetelének ünnepe is. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a 

harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a 

szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a 

halál felett. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi 

ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

Sokszínű hagyomány kapcsolódik ehhez a naphoz is. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor 

nem főztek, a trágyát nem hordták ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad. 

Húsvétvasárnap és -hétfőn a böjti tilalom után már ismét lehetett táncolni. A húsvéti 

szertartásokhoz tartozott már a 10. század óta az ételszentelés Húsvétvasárnap jellegzetes 

ételeket ettek és esznek ma is országszerte. A húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, sőt még a bort is, 

amit a katolikus hívők szentelni visznek a templomba. 

Húsvéthétfő 

A Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. A magyarázat szerint Jézus sírját őrző katonák 

vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhallgattatni őket. 

Húsvét két legnépszerűbb szokása az öntözés és a tojásfestés. Országszerte húsvét hétfőn 

indulnak locsolkodni a legények. A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az 

alapja a húsvéti locsolásnak is. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét 

hétfőjét, ami a locsolás egykori módjára utal, hiszen gyakran erőszakkal a kúthoz, vályúhoz 

hurcolták a lányokat, és vödörszám hordták rájuk a vizet. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás 

és a locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun egyaránt, a két világháború között vált 

fokozatosan általánossá. 

Írj három húsvéti szokást ami a te családodban is hagyomány, küldd el a Messenger illetve a 

Kréta DKT platformon. 

Kellemes Húsvétot! 

Farkas Zoltán nevelőtanár 


