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„Pásztor fogadó Szent Mihály napjától Pünkösdig”  
Tanéven átívelő néphagyományok rendszere az iskolában 

1. jó gyakorlat a Vitos Mózes Általános Iskolában 
 
 
 

A JÓ GYAKORLAT tulajdo-
nosa, az intézmény neve: 

ScoalaGimnazialaVitosMozes 
Vitos Mózes Általános Iskola 

Az intézményvezető neve: Szabó Mező László 

Az intézmény elérhetőségei: 
ScoalaGimnazialaVitosMozes 

537265 SâncrăieniBisericii 604 

A JÓ GYAKORLAT megva-
lósításának helyszíne: 

ScoalaGimnazialaVitosMozes 

537265 SâncrăieniBisericii 604 

Kapcsolattartó neve: Szabó-Mező László 

Kapcsolattartó e-mail címe, 
elérhetősége: 

vitosmozes@gmail.com 

A JÓ GYAKORLAT alkal-
mazási területe: 

Általános iskolában, alapfokú művészeti iskolában a népha-
gyományok ápolására, a lokálpatriotizmusra valótudatos neve-
lésben a néphagyományok megismerésével iskolai tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységekben. 

A JÓ GYAKORLAT célcso-
portja:  

 

 

Közvetlen célcsoport: a koordinátor intézmény jó gyakorlatot 
átvevő pedagógusai és a partnerintézmény jó gyakorlatot átadó 
pedagógusai (tanítók, tanárok, néptáncpedagógusok, népzene 
oktatók). 

Közvetett célcsoport: a partnerség iskoláinak tanulói, tanuló-
csoportjai. 

A jó gyakorlat célja: Olyan jó gyakorlat átadása, amely adaptálást követően 2 alka-
lommal bevihető, kipróbálható legyen a résztvevő pedagógusok 
tanítási gyakorlatába. 

A néphagyományok rendszerének kialakítása az iskolai nevelés-
oktatás keretében. 

A résztvevő pedagógusok szakmai, módszertani felkészültsége 
gazdagodjon a következő területeken: a tanári szakma profiljai-
nak megerősítése, a pedagógusok készségei és kompetenciái 
megszerzésének elősegítése a megfelelő magas szintű készségek 
és kompetenciák fejlesztésével. 

A jó gyakorlattal a tanulói motiváció felébresztése, fenntartása a 
néphagyományok megismerésében. 

Módszerek: Tehetségfejlesztés, személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód, 
inkluzív nevelés, az elfogadás, mások kultúrájának megismerése, 
elfogadása, kutató munka, projektmódszer. 

 

mailto:vitosmozes@gmail.com
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A JÓ GYAKORLAT elemei 

 

1. Pásztorfogadó Szent Mihály nap 

A néphagyomány rövid 
leírása 

Szeptember 29-e pásztorünnep, Szent Mihály a védőszentje a 
juhászoknak-pásztoroknak. Valamikor eddig, Mihály napig legelt 
a Szent György-napkor kieresztett marha és más állat a pusztán. 
Ezen a napon hajtják be a legtöbb állatot a faluba, ekkor lépnek 
szolgálatba az új pásztorok. Pásztorfogadó (bérfizető) napnak 
tartották Szent Mihály napját. 
Ezen a napon, reggel a templom körül gyülekeztek a pásztorok. A 
szentmisén megkapták a pap áldását a munkájukra és a következő 
gazdasági évre, felkeresték leendő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma 
és áldomás mellett kötötték meg az új szerződéseket. 
A pásztorok Csíkban még ma is ekkor térnek vissza a havasokról 
a jószággal. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat a gazdának, s 
kapják meg a bérüket. 
Ilyenkor a legtöbb helyen Szent Mihály napi vásárokat is tartottak, 
tartanak. 
E nap az őszi munkák kezdete is (szüret, kukoricatörés, őszi lako-
dalmak kezdete stb.) 

Cél megfogalmazása Ismerjék meg a tanulók a helyi néphagyományok közül a Szent 
Mihály naphoz kapcsolódókat 

Időintervallum Minden évben szeptember utolsó hete – Mihály nap 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

1-8. évfolyam számára ajánlott tanórai, tanórán kívüli program. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

Szeptember 1. hetében a szervező team megalakítása, a „Pásztor-
fogadó Szent Mihály nap” programjának összeállítása (korcsopor-
tonként), helyszín kiválasztása, meghívottak listájának összeállítá-
sa (idősebb generációból juhászok meghívása is). Elégedettségi 
kérdőív elkészítése. 
Szakmai, pénzügyi terv készítése, egyeztetés a gazdasági munka-
társsal.  
Felhívás, plakát készítése, elhelyezése az iskolában, óvodában, 
könyvtárban, templomnál. 
Tantestület tájékoztatása, programfelelősök megbízása. 
Felelős osztályfőnök, osztály megbízása: rövid dramatikus játékkal 
a hagyomány bemutatása. 
Versenyek meghirdetése (pl. Szent Mihály nap Csíkban – rajz, 
plakát, montázs, próza) 
Kiállítás megszervezése (helyszín, időpont, felelősök). 

Előzetes feladatok –tanuló Gyűjtőmunka Szent Mihály napi hagyományokról, szokásokról. 
Népdalok, népköltések gyűjtése. 
Hagyományos pásztoröltözék, pásztoreszközök gyűjtése. 

Eszközigény Vetélkedőkhöz, versenyekhez: papír, írószer, rajzeszközök; kiállí-
táshoz a megfelelő felületek előkészítése, meghívók, plakátok 
eszközei, elégedettségi kérdőív, fénymásoló, nyomtató. 
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Tanulói tevékenységek Osztályok közötti vetélkedő, dramatizált előadás, versenyekre 
való készülés, tanulói munkák elkészítése a felhívás szerint, inter-
netes gyűjtőmunka. 

Módszerek, eljárások Projektmunka, egyéni és csoportos feladatmegoldások, kooperatív 
módszerek. 

Várható eredmény A résztvevők (tanulók, szülők, meghívottak) 70%-ának az elége-
dettsége (5 fokú skálán értékelve) eléri a legalább 4-es értéket. 

Lezárás Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag és 
fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítá-
sa, elhelyezése az iskolai „bank”-ban. 

2. Szent Márton nap és hagyományai 

A néphagyomány rövid 
leírása 

November 11. Szent Márton napja. A mezei munkák befejeztét és 
advent közeledét jelképezi. E naphoz kapcsolódik Szent Márton 
püspök legendája. A legenda szerint Márton apja nyomdokaiba 
lépve ő is katona szeretett volna lenni ezért belépett a római se-
regbe. Bátorságának és jószívűségének köszönhetően mindenki 
szerette. Egy hideg napon, mikor lován a város felé haladt, meglá-
tott egy koldust, akin alig volt ruha. Mivel nem volt nála semmi 
más, mint saját ruhája, levette köntösét, kardjával kettévágta és 
ráadta a koldusra. Álmában Jézust látta. Otthagyta a katonaságot 
és papnak állt. Püspöknek akarták választani.  Mivel ő nem akart 
püspök lenni el, elbújt a libák közé. De a libák gágogásukkal el-
árulták Márton hollétét. Püspök lett belőle és élete végéig jóságos 
volt, segített az embereken, mindenki szerette őt. 
,, Aki Márton napján libát eszik, egész évben nem éhezik.  
,, Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél 
várható.  – tartják a szólások. 
Lámpás körmenet, mely alatt Márton napi dalokat énekelnek. 

Cél megfogalmazása Szent Márton életének megismerése. Népi hagyományok felele-
venítése. 

Időintervallum November második hete, 11. Szent Márton napja 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő osztálytól 8-ig. Tanórai és tanórán kívüli tevékenység. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

 November elején összegyűjtjük a feladatokat, azok kiosztódnak. 
(Szent Márton élete, rövid színdarab, lámpás készítés, 
libásplakátok). Minden korcsoportnak megfelelő tevékenység.  
A Cserebere vásár időpontjának egyeztetése. 
Lámpás körmenethez szükséges eszközök beszerzése, előkészíté-
se. 

Előzetes feladatok –tanuló Szent Márton legendájával kapcsolatos feljegyzések, néphagyo-
mányok gyűjtése. 
Libás játékok, dalok, gyermekjátékok gyakorlása. 
Püspöki, katona, koldus ruha készítése. 
Szólások, közmondások gyűjtése a falu öregeitől. 

Eszközigény A színdarabhoz ruhák, püspöki süveg, kellékek. A körmenethez 
lámpások, gyertya. A Cserebere vásárhoz, olyan játékok, könyvek, 
bármi, amit a tanuló szívesen elcserél egy új tárgyra. 
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Elégedettségi kérdőív 

Tanulói tevékenységek Dramatizált előadás, dalok gyerekjátékok megtanulása, együttmű-
ködés, a tanulók feladatainak elvégzése. 

Módszerek, eljárások Egyéni és csoportos feladatok. Empátia, együttműködés fontos-
sága.  

Várható eredmény A résztvevő tanulók, a körmenetnél szülők is, elégedettsége (5 
fokú skálán értékelve) eléri legalább a 4- es értéket  

Lezárás Az elégedettségi kérdőív értékelése, elemzése. Fotódokumentáció 
elkészítése.  

3. Advent. A várakozás időszaka 

A néphagyomány rövid 
leírása 

Úrvárás - Advent - karácsonyi böjt kezdete.  
Négy adventi vasárnap van, a felkészülési idő. Ez a böjt időszaka. 
Ekkor tilos a zajos mulatság. Az adventi koszorú készítés fontos 
jelképe ennek az időszaknak. Fenyőágból készül, melyre négy 
gyertyát helyeznek. E gyertyák lilák, a bűnbánat jelképe, kivéve a 
harmadik, mely az öröm jelképe. Minden vasárnap egy újabb 
gyertya gyúl, jelezve Jézus születésének közeledtét.  
Mikulás várás, örömszerzés a gyerekeknek. 
Ünnepi előadás osztályban, templomban, karácsonyi dalok ének-
lése. 

Cél megfogalmazása A tanulók ismerjék meg és éljék át az ünnep igazi fontosságát. 

Időintervallum November utolsó hetétől karácsonyig 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő osztálytól 8. Tanórán és tanórán kívüli tevékenység. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A koszorúkészítéshez szükséges anyagok előkészítése.  
A szülők időben való meghívása a közös tevékenységre. Az elkö-
vetkező időszak Mikulás várás, Karácsony közeledte előadások 
tervezése, szükséges anyagok beszerzése. 
Felhívások, meghívók készítése. 
Felelős osztályfőnökök, tanítók tájékoztatása. 
Kiállítás szervezése a tanulók munkáiból. 

Előzetes feladatok –tanuló A szükséges anyagok beszerzésénél segíteni, különböző anyagok 
begyűjtése. Ruházat beszerzése az ünnepi előadásra. 

Eszközigény Koszorúkészítéshez fenyőágak, gyertyák, zsinór, díszek, tobozok, 
szárított gyümölcsök, dió, makk. A díszek elkészítéséhez színes 
papír, ragasztó, rajzeszközök. 

Tanulói tevékenységek Osztályon belüli tevékenységek, csoportos korosztályra szabott 
feladatok, kooperatív módszerek. 

Módszerek, eljárások Dramatizálás, egyéni és csoportos feladatok. 

Várható eredmény A résztvevők tanulók, szülők, meghívottak, elégetettsége (5 fokú 
skálán értékelve) eléri az 5- ös értéket. 

Lezárás  A tevékenységek értékelése, megbeszélése. Az anyagok doku-
mentálása. 

4. Farsang. Farsangtemetés 

A néphagyomány rövid 
leírása 

A farsang vízkereszttől január 6-ig, húshagyókeddig tart. Ezt az 
időszakot a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. Ennek 
az időszaknak a legfontosabb pontja „farsang farka,, mely 
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farsangvasárnptól húshagyókeddig, három napon keresztül tart. 
Ekkor kerül megrendezésre a Farsangi Álarcos bál, melyen a ta-
nulók jelmezbe bújva ünnepelnek. 
Egy másik fontos momentuma a farsangtemetés, avagy télkerge-
tés, mikor szalmából bábot készítenek, Illés, akit körbe véve elsi-
ratnak (közben meggyújtják a bábot), kurjantásokat, sirató verse-
ket mondanak, farsangi énekeket énekelnek.  

Cél megfogalmazása Hagyományőrzés 

Időintervallum Vízkereszttől húshagyókeddig 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Az iskola tanulói, előkészítő osztálytól a 8-ig. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A farsangi időszakhoz szükséges anyagok gyűjtése, mindenkinek a 
feladatkörének a megbeszélése.  
Programok összeállítása, farsangi bál, farsangtemetés. A szükséges 
anyagok beszerzése, meghívók készítése.  
Felhívás, plakát készítése kihelyezése iskolába, óvodába, a falu 
több helyére. 
Elégedettségi kérdőív készítése. 
Tantestület tájékoztatása. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló  

A farsangi hagyományokról, szokásokról kutató munka végzés. 
Farsangi öltözetek, álarcok beszerzése, készítése. 

Eszközigény A tevékenységekhez: papír, írószer, rajzeszközök; kiállításhoz a 
megfelelő felületek előkészítése, meghívók, plakátok eszközei, 
szalagok, ruhák. 

Tanulói tevékenységek A 8. osztályos tanulók és osztályfőnökük a fő szervező. Előkészí-
tik a bálra szükséges díszeket, nyereménytárgyakat, termet. 

Módszerek, eljárások Egyéni és csoportos tevékenység, együttműködés. 

Várható eredmény A résztvevők (tanulók, szülők, meghívottak) 80%-ának az elége-
dettsége (5 fokú skálán értékelve) eléri a legalább 5-es értéket. 

Lezárás Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag és 
fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítá-
sa. 

5. Húsvét 

A néphagyomány rövid 
leírása 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus pénteki ke-
reszthalála után, harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával 
megmentette az embereket a bűntől, feltámadásával győzelmet 
aratott a halál felett. 
Nagyhét virágvasárnaptól húsvét vasárnapig tartó hét. Ezen a 
héten a tanulók megismerkednek olvasmányok, filmnézés által 
Jézus életének e momentumaival. 
Nagy héten készül mindenki az ünnepre. Az iskolában is üdvözlő 
lapok, tojásfestés, hímzés, különböző technikák elsajátításával 
ismerkednek a tanulók.  
Húsvét hétfő is fontos, hisz ekkor mennek a legények meglocsol-
ni a lányokat. A legények népviseletet öltenek, vödrökbe vizet 
töltenek és úgy indulnak a lányos házakhoz locsolni. A lányok 
ugyancsak népviseletben várják finom házi süteményekkel.  
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Cél megfogalmazása Hagyományőrzés 

Időintervallum Húsvét előtti hét, avagy Nagyhét. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő osztálytól 8-ig tanórán és tanórán kívüli tevékenység. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A nagyhéten az osztályok több tevékenysége húsvéttal kapcsola-
tos, így a szükséges anyagokat, versikéket, filmet, képeslapokat elő 
kell készíteni. 
A tojásfestési nap megszervezése, melyen meghívottak vesznek 
részt, megmutatva, megtanítva a tanulóknak a tojás hímzés titkait. 
A locsoló hétfő, vagyis húsvét másodnapjának megbeszélése, a 
menetrend pontosítása. 

Előzetes feladatok –tanuló Az idősebb ismerősöktől, nagyszülőktől megtudakolni régi szoká-
sokat, hagyományokat, melyek már kihaltak. Ezeket lejegyzetelni.  
A locsoláshoz előkészíteni a népviseletet és a locsoló eszközöket. 

Eszközigény A tevékenységekhez: papír, írószer, rajzeszközök; kiállításhoz a 
megfelelő felületek előkészítése, meghívók, tojások, festék, barka 
ágak, moha, kesice, viasz; elégedettségi kérdőív. 

Tanulói tevékenységek Osztályon belüli készülődés, tojásfestésre anyaggyűjtés, locsoló 
vers begyakorlása, a tanulói munkák elkészítése a kéréseknek 
megfelelően. 

Módszerek, eljárások Projektmunka, egyéni és csoportos tevékenységek. 

Várható eredmény A résztvevők 80%- ának az elégedettsége (5 fokú skálán értékel-
ve) eléri legalább a 4 - es értéket. 

Lezárás Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag és 
fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítá-
sa. 

6. Pünkösd 

A néphagyomány rövid 
leírása 

Pünkösd a húsvéti időszakot lezáró ünnep, neve a görög 
pentekosth szóból ered, ami „ötvenedik”-et jelent. A húsvét utáni 
ötvenedik napon küldte el Jézus – ígéretéhez híven – a Szentlel-
ket.  
Vidékünkön nincs más, ehhez az ünnephez kötődő néphagyo-
mány, csak a pünkösdi búcsú, amit a pünkösdvasárnapot megelő-
ző szombaton tartanak. A búcsú eredete 1444-ig nyúlik vissza, 
ekkor bíztatta IV. Jenő pápa körlevélben a híveket, hogy a feren-
ces rendi szerzetesekkel együtt templomot építsenek és ehhez 
kapcsolódóan teljes búcsú elnyerésére adott engedélyt. (A teljes 
búcsú azt jelenti, hogy Isten elengedi a bűneink után járó ideig 
tartó büntetéseinket). A székely nép Mária –tisztelete sokkal ré-
gebbi időkre nyúlik vissza, már a tatárjárás idején a „Napba öltö-
zött Asszonyhoz” fohászkodtak őseink. 
A búcsújárás egyik hagyománya az 1567-es legendás csatával függ 
össze, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, Gyergyó és 
Kászon lakosságát unitárius hitre akarta téríteni. A csata éppen 
Pünkösd- szombatján zajlott és a katolikusok István, 
gyergyóalfalusi római katolikus plébános vezetésével a Tolvajos- 
tetőn legyőzték a fejedelem hadseregét. A hagyomány szerint az 
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asszonyok és a gyermekek a csata alatt imádkoztak a Babba Mári-
ához Csíksomlyón, aki győzelemre segítette a katolikusokat. Ek-
kor határozták el őseink, hogy a győztes csata emlékére minden 
évben pünkösd szombatján fogadalmi búcsút tartanak. 
A pünkösdi búcsúra nem csak a környék falvaiból és városaiból 
zarándokolnak el az emberek, hanem a világ legtávolabbi sarkai-
ból is. A mi falunkból – és általában a környékbeli településekről 
– népviseletbe öltözött csoport vonul gyalogosan Csíksomlyóra, 
templomi zászlókat visznek és Máriához fohászkodó szent éne-
keket énekelve, imádkozva kérik a Szűzanya segítségét. 
Csíkszentkirályról a 18 évesek feladata, hogy székelyruhába öltöz-
ve vigyék a templomi lobogókat, ez egyben nagy megtiszteltetés 
is! Reggel indulás előtt templomi áldásban részesül az un. „ke-
resztalja”, vagyis az a csoport, aki bevállalja, hogy gyalogosan 
megteszi az utat Csíksomlyóig és vissza, este szintén egy áldás 
után térnek haza, miután a lobogókat beviszik a templomba és ott 
hálát adnak Istennek és a Szűzanyának azért, hogy ismételten 
sikerült teljes búcsút nyerniük. 
 

Cél megfogalmazása Ismerjék meg a tanulók a pünkösdi ünnep eredetét, a búcsújárást 
mely ezen a vidéken hagyománnyá nőtte ki magát. 

Időintervallum Pünkösdöt megelőző hét. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő osztálytól 8 ig tanórán és tanórán kívüli tevékenység. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

Megbeszélés a tanítók és osztályfőnökökkel a búcsúra menésről, 
ki honnan indul, mi a tennivaló, pontos időpont leszögezése. A 
búcsújárás alatti szent énekek éneklési sorrendjének egyeztetése. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló  

A tanulók előkészítik a székely ruhát.  
Az énekek begyakorlása. 

Eszközigény A búcsúra a tanulók és legtöbb résztvevő székely ruhát visel.  

Tanulói tevékenységek Búcsúra való testi és lelki felkészülés. Székely ruha előkészítése. 

Módszerek, eljárások Közös tevékenység, együttműködés. 

Várható eredmény A résztvevő tanulók, felnőttek, gyerekek elégedettsége (5 fokú 
skálán értékelve) eléri az 5 értéket. 

Lezárás A búcsújárás értékelése, elemzése, szakmai anyag és fotódoku-
mentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítása. 

 


