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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.04.10.- 2020.04.14. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

Hogyan készülnek Önök a Húsvétra? 

Jelen körülmények között a Húsvét megünneplése is sajátos módon történik. 

Hagyományaink egy része, mint az ételszentelés és a locsolkodás idén elmaradnak. De 

továbbra is hozzá lehet jutni a bárányhoz, bejglihez és talán több idő jut a készülődésre, 

sütésre és tojásfestésre is. Önök hogyan készülnek a Húsvétra? 

Megadott válaszlehetőségek> 

1. Idén is lesz húsvéti bárány az asztalunkon és minden más, amit ilyenkor készíteni 

szoktunk. 

2. Szűkösebb lesz idén a húsvéti ünneplés, viszont a bejgli és a színes tojások nem 

maradnak el. 

3. Sajnos idén nincs lehetőségünk kellőképpen készülni az ünnepekre, nem 

engedhetjük meg magunknak. 

4. Habár a család nem tud együtt ünnepelni, lelkiekben idén is megünnepeljük a 

Húsvétot. 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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5. Habár idén az anyagiak hiánya nem teszi lehetővé a kellő ünneplést, lelkiekben idén 

is megünnepeljük a Húsvétot. 

 Hozzászólók által hozzáadott válaszlehetőség> 

6. Koronavírus miatt, kialakult helyzet miatt szűkös Húsvéti ünnep lesz, minimális 

költséggel. 

 

Összegzés> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 185 

válasz érkezett, amelyek a következőképpen oszlanak meg: 

A válaszokból kiderül, hogy a koronavírus okozta körülmények között is, a válaszadóknak 

fontos a Húsvét megünneplése, megélése. Több mint fele a válaszoknak (61%) azt jelzi, hogy 

idén is hangsúlyt fektettek arra, hogy az húsvéti asztalon legyen bárány és minden más, amit 

amilyenkor készíteni szokás.  

Ugyanakkor a válaszokból az is kiderül, hogy habár a család nem tud együtt ünnepelni (42 

válasz), vagy a jelenlegi anyagi helyzet nem teszi lehetővé (17 válasz), az ünnep lelkiekben 

való megélése továbbra is fontos.  

13-an válaszolták, hogy az idén szűkösebben tudják csak megünnepelni a Húsvétot.  

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  
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Koronavírus miatt, kialakult helyzet miatt szűkös Húsvéti ünnep
lesz, minimális költséggel.

 Szűkösebb lesz az idén a húsvéti ünneplés, viszont a bejgli és a
színes tojások nem maradnak el

 Sajnos idén nincs lehetőségünk kellő képpen készülni az
ünnepekre, nem engedhetjük meg magunknak

Habár idén az anyagiak hiánya nem teszi lehetővé a kellő
ünneplést, lelkiekben idén is megünnepeljük a Húsvétot

Habár a család nem tud együtt ünnepelni, lelkiekben idén is
megünnepeljük a Húsvétot

Lesz idén is húsvéti bárány az asztalunkon és minden más, amit
ilyenkor készíteni szoktunk

Válaszok 

Hogyan készülnek Önök a Húsvétra? 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/

