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Február első hetében szinte az egész óvodában a medvék körül forog minden. 

Hiszen, ha február 2-án a néphagyomány szerint a medve előjön a barlangjából és meglátja 

árnyékát, mert napsütéses idő van, akkor visszabújik még téli álmot aludni, hiszen még hideg 

várható és hosszú lesz a tél. De ha a borús felhők eltakarják a napot és a maci nem látja az 

árnyékát ez azt jelenti,hogy már lassan vége a télnek.  

Ez a néphagyomány rengeteg játékos foglalkozást hordoz magában, hogy a gyermekekkel az 

adott témát minél komplexebben, sokoldalúan dolgozzuk fel. Volt lehetőségük macis tornán 

részt venniük, barlangot építeni, medvévé varázsolódni, medvét gyurmázni, festeni, macis 

énekeket, verseket, meséket, mondókákat tanulni.  

Február 2-ához tartozik még Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, ekkor Jézus 

bemutatásáról emlékezik meg a katolikus egyház. Ezen a napon a templomokban a mai napig 

az emberi természetünket jelképező gyertyákat megszentelik, hogy jelképesen ezáltal is 

világosságot vigyünk a Földre. 

 

                      

Február 3-án, Szent Balázs püspök ünnepén a katolikusoknál régi szokás, hogy a pap a 

templomban két keresztben tartott szentelt gyertyával megáldja a jelenlévők, főként a 

gyermekek torkát, Balázs-áldást kér, hogy a torokfájás elkerülje őket. Néhol almát is szoktak 
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szentelni, a torokfájósok ettek belőle egy szeletet, vagy a levágott héját parázsra tették, és 

megfüstölték beteg torkukat. 

                 

A Balázsjárás kevésbé ismert szokás, hogy a gyerekek a tanítójuk megsegítésére jelmezes 

felvonulás, éneklés, dramatikus játék előadása keretében adományt gyűjtöttek: Balázs vitézei 

házról házra jártak, köszöntőkkel, énekléssel örvendeztették meg a háziakat, akik 

megvendégelték a diákokat, a tanítónak pedig élelmet küldtek. A balázsjárás jó alkalom volt 

arra is, hogy a nagyobb gyerekek iskolába, tanulni hívogassák a kisebbeket. 

 

Elegünk van már a télből, 

Hóból, fagyból, hideg szélből, 

Jöttünk vígan maskarában, 

Tél bosszantó maszkabálba. 

 

 

 

Február második hetében óvodánkban már egységesen minden a farsang jegyében telik.  

A farsangi időszak vízkereszttől, január 6-tól egészen a nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig 

tartó időszakot öleli fel. A farsangi hétre már minden csoport lázasan készül a csoportszobák 
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díszítésével, egymás jelmezeinek megbeszélésével. A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a 

táncos mulatozásnak is helyet adó népszokás.  

Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más „bőrébe” bújni, ami alól természetesen az 

óvodapedagógusok, dajkák sem kivételek, a gyermekek örömére. Amikor az emberek jelmezbe 

bújnak sokszor olyan dolgokat is megtesznek, amiket máskor nem mernek. Hangosabban, 

felszabadultabban táncolnak, énekelnek, mulatoznak.  

Ilyenkor mindenki szeretne elfeledkezni a szomorú dolgokról, vidáman, hangoskodással 

szeretné elűzni a telet és várni a tavaszt.  A mi óvodánkban a farsangi hét fő napja a hétfő, ekkor 

egész napos zenés, táncos mulatság, játékos versenyek, körjátékok várják a gyerekeket, de a hét 

többi napján is van lehetőségük beöltözni és a többi napon is minden foglalkozás, tevékenység 

a farsang jegyében telik. 

 

 

 

Idén két év szünet után újra megrendezésre kerül a Magocskák Alapítvány Családi Farsangja a 

Pannónia Kulturális Központban Február 10-én, pénteken 16 órától.  

A gyerekeket kézműveskedés, arcfestés, jelmezes felvonulás, tombolasorsolás, jelmezes 

fotózás fotósarokkal, játszósarok várja. Valamint fergeteges koncertet fog adni Bolba Éva és a 

JAZZterlánc. 

 Minden kedves gyermeket és szüleit sok szeretettel várunk ezúton is az alapítvány 

szervezésében a „batyus” farsangra. 

 

Balatonalmádi, 2023.02.05. 

Tóth-Megyesi Dóra 

Katica csoportos óvodapedagógus 


