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Kedves Szülők!
Február 22-én Kisze bábu égetést szervezünk a csapattal! A néphagyományról alább
találhatnak rövid tájékoztatást! A tavalyi busó járáshoz hasonlóan idén is hívjuk és várjuk a
szülőket, családot, barátokat a felvonulásra, a máglyán lehetősége lesz mindenkinek elégetni
azt a gondot/bajt, amitől meg szeretne szabadulni!
A program:
08.50.: gyülekező a gyerekeknek a Közösségi háznál
9.00- 13.00.: vetélkedő, a bábuk elkészítése, kézműves, ebéd hozott szendvicsekből, néptánc,
énektanulás
12.50.: gyülekező a szülőknek a közösségi háznál, 13.00-kor indul a felvonulás az Erzsébet
parkon keresztül a máglyáig.
14.40 körül: érkezés vissza a közösségi házhoz.
Mit kell hozni?
Gyerekeknek: 500 Ft, enni és innivaló ebédre, réteges öltözet, meleg kinti cipő és benti cipődélelőtt fűtött helyen leszünk, a felvonuláson viszont hideg lehet, toll, füzet, valamilyen
zajkeltő eszköz (kolomp, kereplő, stb.), népviselet (vagy olyan ruha,ami a lehető legjobban
hasonlít rá).
Szülőknek: aki szeretne egy cetlire felírhatja, milyen gondtól, bajtól szabadulna meg a
következő egy évre.
A népszokásról:
Ma már vidéken is csak elvétve ismerik és tartják meg ezt a hagyományos, régi ünnepet,
amely úgy zajlik, hogy a gyerekek készítenek egy bábot, az úgynevezett kiszebábot, valamint
különféle zajkeltő szerszámokat, majd kivonulnak a térre - élükön egy dobossal és egy
kikiáltóval - miközben télűző rigmusokat kiabálnak például: Haj, ki kisze haj, kivisszük a
betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj, és közben zörgetik a zajkeltő eszközöket,
dudákat, sípokat, dobokat.
A kerengőzés a téren felállított máglyánál ér véget. Amíg a tüzet meggyújtják, a gyerekek és
felnőttek gondűző cédulákat erősítenek a kiszebábra. A papírdarabokra ráírják, ki mitől
szeretne megszabadulni, rossz álmoktól, betegségtől, félelmektől, majd a bábot bedobják a
tűzbe. A máglya elhamvadásáig a felnőttek és a gyerekek tavaszköszöntő versikéket
mondanak és énekelnek. A babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az embereket
minden bútól és bajtól.

