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Farsangi szokások Magyarországon 

Ha a farsangi időszakra gondolunk, általában csak a mókázás jut az eszünkbe, 
pedig több különleges népszokás él még ma is Magyarországon. 

 
A farsang ideje vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig (február 18.) 
tart. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban az igazi 
farsangot többnyire a farsangvasárnap, a farsanghétfő és a húshagyókedd 
alkotja. 
A farsang a telet, a hideget és a sötétséget legyőző örömünnep. A keresztény 
naptárban nem kötődik hozzá vallási ünnep, inkább a gazdag 
néphagyományokra épül. 
 

Vízkereszt, a farsang kezdete 
A nyugati kereszténységben január 6-án van vízkereszt, avagy a három 
királyok ünnepe: ez a karácsonyi ünnepek zárónapja, a farsangi időszak 
kezdete. A vízkereszti népszokásokból mára leginkább csak annyi maradt, 
hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. Ettől a naptól kezdve kezdődnek a 
farsangi mulatságok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy elriasszuk velük a 
gonosz szellemeket és boszorkányokat, ezenkívül megsürgessük a tél végét. 
Gyakran szoktak beöltöztetett bábukat, mint a rossz szimbólumait, elégetni és 
eltemetni. 
 

Csúcspont: vasárnaptól keddig 
A farsangvasárnap a farsang farkának, azaz a farsangi ünnepkör záró, 
háromnapos szakaszának az első napja. E nap egyik legfőbb szokása az 
eljegyzések szempontjából igen fontos volt, hisz ekkor derült ki, mely 
legények és leányok találtak egymásra a farsangi, illetőleg báli szezon alatt. A 
húshagyó keddig tartó napokban nagy mulatságokat és karneválokat szoktak 



rendezni. Magyarországon ilyenkor rendezik a farsang legnevezetesebb 
eseményét, a mohácsi busójárást. Az esemény leglátványosabb napja is a 
vasárnap, amikor a beöltözöttek végigvonulnak az egész városban, ijesztgetik 
és nevettetik a nézőket – főleg a lányokat. Este pedig a főtéren hatalmas 
máglyát gyújtanak, amit az összes ott tartózkodó ember körültáncol. 
 

Farsanghétfő: asszonyfarsang 
A húshagyó kedd előtti hétfőn a nők férfiruhába öltöznek, és úgy szórakoznak, 
mint a párjaik: esznek-isznak, utánozzák, és persze kigúnyolják őket, vagyis 
görbe tükröt tartanak eléjük. 
 

Farsangtemetés: húshagyókedd 
A farsangi időszak végén a népszokások szerint magát a farsangot is el kell 
temetni, amit húshagyó kedden szoktak megtenni. Ilyenkor a farsangot 
jelképező utolsó bábukat is elégetik és eltemetik 
A farsangi időszakot a hamvazószerda zárja, amely a húsvét ünnepét 
megelőző negyven napos böjt kezdete. Idén ez a nap február 18-a lesz. 

 
KULTURÁLIS HÍREINK 

 
JANUÁRBAN TÖRTÉNT: 

2018. január 11-én dr. Beer Miklós püspök atya elfogadta 
meghívásunkat, és felejthetetlen gondolatokban gazdag előadást 
tartott számunkra. A Közösségi Ház fenti terme csordultig megtelt az 
érdeklődőkkel. Hiteles embert hallhattunk olyan kérdésekről nyíltan 
beszélni, amik sokunkat foglalkoztatnak. Óriási élmény volt. Az est 
végén három könyvét vásároltuk meg a könyvtár számára, melyekből 
azok is épülhetnek, akik nem tudtak eljönni! Mindenkinek szeretettel 
ajánlom olvasásra!  

FEBRUÁRI PROGRAMOK: 

2018. február 9-én PÉNTEKEN szeretettel várunk mindenkit farsangi 
bálunkra.  

Csizmazia Kenéz  
          művelődésszervező 

 

BALATONSZEPEZD-A NAGY PONTYOK OTTHONA 

 

A 2017-es évben számos 10 kg-on felüli pontyot fogtak a Balatonszepezden 
horgászók, sőt dokumentált 15kg feletti halak is partra kerültek egy-egy 
fénykép erejéig. Ugyanis ezeket a kapitális példányokat általában célzottan, 
úgynevezett bojlis horgászmódszer segítségével sikerül horogra keríteni. A 
Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szigorításainak köszönhetően a bojlis 
módszerrel horgászóknak minden egyes halat kötelező visszaengedni a tóba. 
Így lehetséges az, hogy a 2017-es év balatonszepezdi rekord halát, egy 
fenséges 23,4 kg-os tükörpontyot kétszer is sikerült horogra keríteni pár 
hónapon belül!  
A Zánka és Révfülöp között elhelyezkedő településen rendszeresen rendeznek 
hazai, illetve nemzetközi szintű versenyeket is, melyeken minden alkalommal 
partra kerül néhány lenyűgöző szépségű balatoni hal. A helyi önkormányzat 
teljes mellszélességgel támogatja a horgászturizmust, így szívesen fogadnak 
minden horgászt, legyen szó hosszabb vagy rövidebb horgásztúrákról. 
Annak is érdemes horgászati céllal Balatonszepezdre látogatnia, aki csak 
kikapcsolódást, esetleg néhány keszeg megfogását tervezi. Hiszen a falunak 
három strandja is van, melyeken Szeptember 15-Május 15-ig szeretettel látják 
a helyi és vendéghorgászokat is. 
 

Ifj. Gödry Zoltán  
Aranyhorog Horgászegyesület 
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