
DIÁKNAPTÁR
2023/2024





KULTURÁLIS
DIÁKNAPTÁR

2023/2024



2

Ó
R

AR
EN

D
PÉ

N
TE

K
CS

Ü
TÖ

R
TÖ

K
SZ

ER
DA

K
ED

D
H

ÉT
FŐ



3

Ó
R

AR
EN

D
PÉ

N
TE

K
CS

Ü
TÖ

R
TÖ

K
SZ

ER
DA

K
ED

D
H

ÉT
FŐ



4

2023. 35. HÉT

szeptember 3., vasárnap

szeptember 2., szombat

szeptember 1., péntek

augusztus 31., csütörtök

augusztus 30., szerda

augusztus 29., kedd

augusztus 28., hétfő
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2023. 36. HÉT

szeptember 10., vasárnap

szeptember 9., szombat

szeptember 8., péntek

szeptember 7., csütörtök

szeptember 6., szerda

szeptember 5., kedd

szeptember 4., hétfő
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2023. 37. HÉT

szeptember 17., vasárnap

szeptember 16., szombat

szeptember 13., szerda

szeptember 12., kedd

szeptember 11., hétfő

szeptember 14., csütörtök

szeptember 15., péntek
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2023. 38. HÉT

szeptember 24., vasárnap

szeptember 23., szombat

szeptember 21., csütörtök

szeptember 20., szerda

szeptember 19., kedd

szeptember 18., hétfő

szeptember 22., péntek
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2023. 39. HÉT

október 1., vasárnap

szeptember 30., szombat

szeptember 29., péntek

szeptember 28., csütörtök

szeptember 27., szerda

szeptember 26., kedd

szeptember 25., hétfő
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Az állatok világnapja: október 4.

altalanossuli.hu/az-allatok-vilagnapja-oktober-4

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben 
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent 
Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak 
értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 
13. század elején azt hirdette, hogy nemcsak embertársainkat 
kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz 
minket, legyen az akár élő, akár élettelen.

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat 
védelmére felhívják a figyelmet.



10

2023. 40. HÉT

október 8., vasárnap

október 7., szombat

október 6., péntek - 13 aradi vértanúra emlékezünk

október 5., csütörtök

október 4., szerda - az állatok világnapja

október 3., kedd

október 2., hétfő
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Október 6.: a 13 aradi vértanúra emlékezünk

Az aradi vértanúk az a 12 magyar tábornok és egy ezredes, akiket 
az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott 
szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 
6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran hasz-
nálva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak 
elnevezést is.

A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá 
nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félár-
bocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az isko-
lákban megemlékezést tartanak.

altalanossuli.hu/oktober-6-a-13-aradi-vertanura-emlekezunk
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2023. 41. HÉT

október 15., vasárnap

október 14., szombat

október 13., péntek

október 12., csütörtök

október 11., szerda

október 10., kedd

október 9., hétfő
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2023. 42. HÉT

október 22., vasárnap

október 21., szombat

október 20., péntek

október 19., csütörtök

október 18., szerda

október 17., kedd

október 16., hétfő
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1956-os forradalom és szabadságharc

altalanossuli.hu/1956-os-forradalom-es-szabadsagharc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének 
a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti 
diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 
1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának 
felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

1956 logója ma a történelmi emlékezetben a lyukas nemzeti 
lobogó, a forradalmárok kivágták a Rákosi-címert, hogy 
helyreállítsák az 1948-49-ben államcsínnyel megdöntött második 
Magyar Köztársaság címerét: a Kossuth-címert.
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2023. 43. HÉT

október 29., vasárnap

október 28., szombat

október 27., péntek

október 26., csütörtök

október 25., szerda

október 24., kedd

október 23., hétfő - 1956-os forradalom ünnepe
nemzeti ünnep
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Mi a különbség a halloween, mindenszentek 
és a halottak napja között?

Háromnapos ünnepként is lehetne rájuk 
tekinteni, sokan mégis egyetlen napnak hiszik.

Halloween: október 31.
Mindenszentek: november 1.
Halottak napja: november 2.

Halloween: mindenszentek előestéje, azaz október 31-e. Ősi kelta hagyományból 
ered, s a pogány hitvilág elemei elevenednek meg benne. Eredetileg az angolszász 
országokban ünnepelték, ám ma már a világ számos pontján átvették.
Spirituális jelentése az, hogy az adott évben elhunyt lelkek ilyenkor mennek át a 
túlvilágra – kezd a háttérbe szorulni; inkább jókedvű, bulizós ünnep, amit jelmezben 
és szezonális édességek társaságában töltenek az emberek.

Mindenszentek: november 1-je hivatalosan „az üdvözült lelkek emléknapja”, amit 
IV. Gergely pápa nyilvánított egyetemes ünneppé 844-ben. Magyarországon másfél 
évtizede hivatalos munkaszüneti nap. Ezen a napon eredetileg azokról volt szokás 
megemlékezni, akiket szentté avattak – innen származik a név.

Halottak napja: a november 2-i ünnep lényege abban tér el a mindenszentekétől, 
hogy ilyenkor mindenki a saját hallottaira emlékezik. A régi magyar hagyományban 
a lelkek napjának hívták.

Takarékossági világnap
Október utolsó munkanapja a takarékossági 
világnap. A dátum az 1924-es milánói nemzet-
közi pénzügyi konferenciának állít emléket.

E nap tiszteletére idézzük fel Petőfi Sándor 
Takarékosság című költeményét!

Akármikép csűrjük, csavarjuk,
Szép, aki gazdálkodni tud;
Ilyennek aztán az adósság
Nem köt nyakába háborut;

Nem szurkol, ha bizonyos utcán
Világos nappal menni kell,
Hetykén tekinthet jobbra-balra,
Találkozzék akárkivel;

Nem mondja, amidőn javában
Cseng a kocsmában a pohár:
“Barátim, megbocsássatok, de
Mennem kell, otthon munka vár”…

S a többi! – – szóval, mátul fogva
Takarékos fiú leszek,
Minden garast úgy megbecsűlök,
Miként apám, a jó öreg.

Hej, csakhogy én az efféléket
Mindig pénz fogytán fogadom;
S amint pénzem jön: akkor ismét
Hegyen-völgyön lakodalom.

altalanossuli.hu/mi-a-kulonbseg-a-halloween-mindenszentek-es-a-halottak-napja-kozott

altalanossuli.hu/takarekossagi-vilagnap-oktober-utolso-munkanapja
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2023. 44. HÉT

november 5., vasárnap

november 4., szombat - nemzeti gyásznap

november 3., péntek - a magyar tudomány ünnepe

november 2., csütörtök - halottak napja

november 1., szerda - mindenszentek

október 31., kedd - halloween, takarékossági világnap

október 30., hétfő 
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November 3.: a magyar tudomány ünnepe
A magyar tudomány ünnepét hivatalosan 2003 óta ünnepeljük 
minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben 
Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a 
Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) megalapítását. 

November 4-ei nemzeti gyásznapon az 1956-os 
forradalom áldozataira emlékezünk

altalanossuli.hu/november-3-a-magyar-tudomany-unnepe

November 4-e nemzeti gyásznap Magyarországon, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok 
bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

Katonai tiszteletadás mellett felvonják, majd félárbócra 
engedik Magyarország nemzeti lobogóját az Országház előtti 

Kossuth Lajos téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverésének évfordulóján.
Fotó: Mohai Balázs, MTI

altalanossuli.hu/november-4-ei-nemzeti-gyasznapon-az-1956-os-
forradalom-aldozataira-emlekezunk
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2023. 45. HÉT

november 12., vasárnap

november 11., szombat

november 10., péntek

november 9., csütörtök

november 8., szerda

november 7., kedd

november 6., hétfő
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2023. 46. HÉT

november 19., vasárnap

november 18., szombat

november 17., péntek

november 16., csütörtök

november 15., szerda

november 14., kedd

november 13., hétfő - a magyar nyelv napja
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A magyar nyelv napja

Tudtad, hogy 

 » 1844. november 13-án vált a magyar nyelv 
államnyelvvé, vagyis a törvényhozás, az oktatás és 
ügyintézés nyelve - a latin és német helyett - a magyar 
lett?

 » 2011-ben nyilvánította ezt a napot az Országgyűlés a 
magyar nyelv napjává?

 » kb. 14-15 millióan beszélnek magyarul?

 » szótáraink közel 207.000 szócikket tartalmaznak?

 » Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór szókincse külön-
külön is meghaladta a 22 ezret?

 » az első teljes magyarnyelvű szövegemlékünk, 
a XII. századi Halotti Beszéd nyelvünk kivételes 
alkalmazkodóképességének bizonyítéka?

altalanossuli.hu/a-magyar-nyelv-napja
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2023. 47. HÉT

november 26., vasárnap

november 25., szombat

november 24., péntek

november 23., csütörtök

november 22., szerda

november 21., kedd

november 20., hétfő
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Adventi naptár

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdő-
dött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia, 
Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva-
várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya 
ezért egy játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papír-
lapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy 
darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden 
este megegyen egyet-egyet közülük. Közben a kisfiú felnőtt, s 
nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba 
kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy abla-
kocska mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, 
s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá.

altalanossuli.hu/adventi-naptar
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2023. 48. HÉT

december 3., vasárnap - advent első vasárnapja

december 2., szombat

december 1., péntek - az adventi naptár első napja

november 30., csütörtök

november 29., szerda

november 28., kedd

november 27., hétfő
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Adventi népszokások

altalanossuli.hu/advent

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogal-
mazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasár-
nappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart.
Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik. Az egyházi 
naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy vasárnapot 
követi. Az utolsó hét hossza lehet egy nap (amikor a negyedik vasárnap december 
24-re esik) vagy akár egy teljes hét is (amikor az utolsó vasárnap december 18-a).
December 24. az advent utolsó napja, még nem karácsony. A sötétség beálltával 
fokozódik a várakozás, mely a Jézus Krisztus születését ünneplő éjszakai misével 
ér véget.
Adventi szokások: böjt, adventi koszorú, adventi naptár.

Böjt
Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt 
tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket. A böjtölés 
hagyománya a 20. század közepén tűnt el.

Adventi koszorú
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 
1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesz-
tett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy 
gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus hagyomány szerint a bűnbánat 
színét jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez 
az öröm vasárnapja. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, 
minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az 
adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 
1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. 
A gyertyák egyben a katolikus szimbolika 
szerint egy-egy személyre vagy 
közösségre is utalnak:
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2023. 49. HÉT

december 10., vasárnap

december 9., szombat

december 8., péntek

december 7., csütörtök

december 6., szerda

december 5., kedd

december 4., hétfő



27

Luca-napi szokások

December 13-a, Luca napja: a fény 
napján megtudhatjuk, ki a boszorkány.

December 13., Luca napja. A Luca név a 
„lux lucis”, a fény szóból ered. Ezen a napon 
mérhetetlenül sok hiedelem és babona él a 
néphagyományban. Sőt, az elkövetkezendő év 
időjárására is következtethetünk.

Luca-kalendárium
Ez azt jelenti, hogy Luca-naptól karácsonyig 
12 nap van, és ez az időszak jelzi a következő 
esztendő 12 hónapját. Úgy vélték, ha december 
13-án havazott, az a jóslat szerint azt jelentette, 
hogy az év első hónapja, a január havas lesz. 
Amilyen a második nap, olyan lesz a második 
hónap és így tovább. Ezt nevezik Luca kalendá-
riumának.

Luca-cédula
A Luca-cédula is rendkívül népszerű volt a fiatal 
leányok körében régen. A jóslás lényege az volt, 
hogy a lányok 12 cédulára fölírtak különböző 
fiúneveket. Ezek közül minden nap el kellett 
dobni egyet anélkül, hogy megnézték volna, 
milyen név van ráírva, és a – varázslat szerint 
–, amelyik név megmaradt, úgy fogják hívni a 
lány jövendőbelijét.

Lassan készül, mint a Luca széke
Tartja a mondás. Luca-napján kezdték el készí-
teni 9 féle (kökény, boróka, jávorfa, körte, som, 
jegenyefenyő, cser, rózsa és akác) fából a Luca-
széket. A hiedelem szerint, december 24-én, az 
éjféli misén a szék készítője, amennyiben erre a 
székre ráállt, megláthatta a falu boszorkányait. 
Hazamenekülni előlük csak mákszórással 
tudott, mert a monda szerint a boszorkány(ok)

nak fel kellett szedegetnie a mákszemeket. 
Az otthon már biztonságot nyújtott, de a luca-
széket mindenképpen el kellett égetni.

Luca napi babonák
A nők semmiféle munkát sem végezhettek, 
Luca napját dologtiltó napnak tartották. Akit 
pedig Luca tilalomszegésen kapott, akár kővé is 
válhatott. Vegyük sorra mit tiltottak még, milyen 
hagyományok kapcsolódnak Luca napjához:

 » Luca-napján régen tilos volt sütni, mert azt 
tartották tűzvészt okozhat.

 » Luca-napján tilos volt mosni; sőt kölcsönadni 
is, mert az ekkor készült holmik a boszorká-
nyok kezére kerülhettek.

 » Mivel féltek a boszorkányoktól, ezért elődeink 
fokhagymával dörzsölték be az állatok fejét, 
sőt, ők maguk is fokhagymás kenyeret ettek, 
hogy elriasszák a gonosz szellemeket.

 » Az állatok védelme érdekében az ólak ajta-
jára keresztet rajzoltak, és hamut szórtak a 
kapuk elé, hogy a banyák ne tudják átlépni 
otthonuk küszöbét.

 » Sokan a seprűket is elzárták ilyenkor, nehogy 
a boszorkányok ellopják őket, és azon 
repkedjenek

 » A nap első látogatója alapján megpróbáltak 
az állatszaporulatra következtetni: ha férfi 
lépett a házba, akkor bikával, ha pedig nő, 
akkor a hiedelem szerint üszővel gyarapodott 
a jószágok állománya.

 » Luca napján ill. éjszakáján amennyiben csil-
lagos volt az ég, jó termést reméltek a követ-
kező évben.

altalanossuli.hu/luca-napi-szokasok
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2023. 50. HÉT

december 17., vasárnap

december 16., szombat

december 15., péntek

december 14., csütörtök

december 13., szerda - Luca-nap

december 12., kedd

december 11., hétfő
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Ünnepek helyesírása

Erős a késztetés, hogy a tisztelet, szeretet kifejezése érdekében 
nagy kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket és jeles napokat, azonban 
a helyesírás szerint ezek kisbetűvel írandóak.
A magyar helyesírás szabályai tizenkettedik kiadása (mely a 
legújabb, 2015. szeptemberétől) leírja, hogy az ünnepeket kis 
kezdőbetűvel kell írni.

altalanossuli.hu/unnepek-helyesirasa
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2023. 51. HÉT

december 24., vasárnap - szenteste

december 23., szombat

december 22., péntek

december 21., csütörtök

december 20., szerda

december 19., kedd

december 18., hétfő
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Karácsony
A karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, amellyel 
Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az 
ünnepek ünnepének tartotta. Minden évben december 25-én 
tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus 
születésének. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat hatá-
rozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: 
az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülő-
föld ünnepe.

A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények között 
született, egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába a 
várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. A történet 
szerint napkeleti bölcsek („háromkirályok”) indultak útnak aján-
dékokkal köszönteni a születendő Messiást, és egy fényes csillag 
vezette el őket Jézushoz.

Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység 
egyik legfontosabb ünnepe, sok nem keresztény ember is ünnepli 
világszerte az emberi szeretet ünnepeként. Az ünneppel együtt jár 
az ajándékozás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, temp-
lomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal 
való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők,  
szaloncukor, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése.

altalanossuli.hu/karacsonyrol-roviden
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2023. 52. HÉT

december 31., vasárnap

december 30., szombat

december 29., péntek

december 28., csütörtök

december 27., szerda

december 26., kedd - karácsony

december 25., hétfő - karácsony
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2024. 1. HÉT

január 7., vasárnap

január 6., szombat - vízkereszt, farsang kezdete

január 5., péntek

január 4., csütörtök

január 3., szerda

január 2., kedd

január 1., hétfő - újév
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Farsang

altalanossuli.hu/farsang

A farsang az új esztendő elején a vízkereszttől hamvazószer-
dáig tartó időszakot jelenti a rá jellemző farsangi szokásokkal 
és hagyományokkal. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetes-
sége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá 
jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra 
épül. 2024-ban a farsangi időszak január 6-tól február 14-ig tart.

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén 
„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó 
utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában 
télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres 
karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon 
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójá-
rást.

A mohácsiak hagyományos farsangi népszokása
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2024. 2. HÉT

január 14., vasárnap

január 13., szombat

január 12., péntek

január 11., csütörtök

január 10., szerda

január 9., kedd

január 8., hétfő
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2024. 3. HÉT

január 21., vasárnap

január 20., szombat

január 19., péntek

január 18., csütörtök

január 17., szerda

január 16., kedd

január 15., hétfő
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2024. 4. HÉT

január 28., vasárnap

január 27., szombat

január 26., péntek

január 25., csütörtök

január 24., szerda

január 23., kedd

január 22., hétfő - a magyar kultúra napja
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A magyar kultúra napja

altalanossuli.hu/januar-22-a-magyar-kultura-napja-es-a-himnusz-szuletesnapja

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmár-
csekén (a kéziraton ennyi áll: Cseke, 1823. január 22.), így e jeles 
eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én tartjuk a magyar 
kultúra napját. A Himnusz eredeti kézirata:
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2024. 5. HÉT

február 4., vasárnap

február 3., szombat

február 2., péntek

február 1., csütörtök

január 31., szerda

január 30., kedd

január 29., hétfő
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2024. 6. HÉT

február 11., vasárnap

február 10., szombat

február 9., péntek

február 8., csütörtök

február 7., szerda

február 6., kedd

február 5., hétfő
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2024. 7. HÉT

február 18., vasárnap

február 17., szombat

február 16., péntek

február 15., csütörtök

február 14., szerda - hamvazószerda

február 13., kedd

február 12., hétfő
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2024. 8. HÉT

február 25., vasárnap

február 24., szombat

február 23., péntek

február 22., csütörtök

február 21., szerda

február 20., kedd

február 19., hétfő
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2024. 9. HÉT

március 3., vasárnap

március 2., szombat

március 1., péntek

február 29., csütörtök

február 28., szerda

február 27., kedd

február 26., hétfő
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2024. 10. HÉT

március 10., vasárnap

március 9., szombat

március 8., péntek - nőnap

március 7., csütörtök

március 6., szerda

március 5., kedd

március 4., hétfő



45

Miért március 8-án tartjuk a nőnapot?

altalanossuli.hu/miert-marcius-8-an-tartjuk-a-nonapot

1910-ben határozták el, hogy nemzetközi nőnapot tartanak 
annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban a 
textilipari munkásnők a béregyenlőségért és munkaidő csökken-
téséért sztrájkoltak.

A nőnapot manapság már kevésbé a nők egyenjogúságával és 
szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív napként 
tartjuk számon, sokkal inkább a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezésére használjuk.
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2024. 11. HÉT

március 17., vasárnap

március 16., szombat

március 15., péntek - 1848-49-es forradalom és 

március 14., csütörtök

március 13., szerda

március 12., kedd

március 11., hétfő

nemzeti ünnep

szabadságharc
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Mire emlékezünk és mit ünneplünk 
március 15-én?

altalanossuli.hu/mire-emlekezunk-es-mit-unneplunk-marcius-15-en

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszüle-
tésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a 
függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. 
Március 15-e 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta 
hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a magyar sajtó napja, annak 
emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar 
sajtó első szabad termékeit.
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2024. 12. HÉT

március 24., vasárnap

március 23., szombat

március 22., péntek - a víz világnapja

március 21., csütörtök

március 20., szerda

március 19., kedd

március 18., hétfő
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A víz világnapja

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. 
Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető 
tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetett-
ségére. A világnap alkalmából bemutatjuk a fővárosi ivóvízellátó 
rendszer egyik leglátványosabb létesítményét, a Kőbányai víztá-
roló medencét. 
Az olasz mesteremberek által hazai téglából épített és a mai napig 
kifogástalanul üzemelő hatalmas csarnokok oszlopaikkal, tégla-
boltozatos födémükkel háromhajós templom hatását keltik. Kéte-
meletnyi magas építészeti mű, melyet 1970-ben további négy, 
5.000 m3-es medencével bővítettek. A patinás épület nyugalmat 
áraszt és szökőkútszerű levegőztetőinek köszönhetően egzotikus 
benyomást kelt a látogatókban. A vízellátás legrégebbi, még ma 
is működő, káprázatos létesítménye a X. kerületi Ihász utca 29. 
szám alatt található. A medencének helyet adó terület pedig ősfá-
ival, növényritkaságaival arborétum benyomását kelti.

altalanossuli.hu/kobanyai-viztarozo
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2024. 13. HÉT

március 31., vasárnap - húsvét

március 30., szombat

március 29., péntek - nagypéntek

március 28., csütörtök

március 27., szerda

március 26., kedd

március 25., hétfő
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Nagypéntek
A nagypéntek a húsvét előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek 
meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és teme-
téséről. Az egyházi év egyetlen olyan napja a nagypéntek, amikor 
a templomokban nem mutatnak be szentmisét. A nagycsütörtöki 
utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise után a szertartás 
a földre borulással kezdődik, a Jézus értünk vállalt szenvedése és 
halála iránti mély tiszteletnek kifejezéseként. 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint 
Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, 
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a 
világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltá-
madásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, 
amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfe-
lelően) tartanak.  A húsvét napja a tavaszi nap-éj egyenlőséget 
követő első holdtölte utáni vasárnap.

altalanossuli.hu/husvet
altalanossuli.hu/mirol-is-szol-a-nagypentek

Húsvét
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2024. 14. HÉT

április 7., vasárnap

április 6., szombat

április 5., péntek

április 4., csütörtök

április 3., szerda

április 2., kedd - autizmus világnapja

április 1., hétfő - húsvét
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Autizmus világnapja

altalanossuli.hu/aprilis-2-az-autizmus-vilagnapja

2007-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete április 2-át jelölte 
ki az autizmus világnapjának. A világnap célja, hogy felhívja a 
figyelmet, hogy az emberek 1%-a autizmussal élő, és széles körű 
információt nyújtson az autizmusról.

Az autizmus olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, mely 
eltérő fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hivatalos kife-
jezés: autizmus spektrumzavar. A kifejezésben a spektrum szó 
arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája 
van.

Ami egy mozgássérült ember számára a kerekesszék, egy vak 
ember számára a bot, az egy autista embernek az elfogadás.
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2024. 15. HÉT

április 14., vasárnap

április 13., szombat

április 12., péntek

április 11., csütörtök - a magyar költészet napja

április 10., szerda

április 9., kedd

április 8., hétfő
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A magyar költészet napja

altalanossuli.hu/a-magyar-kolteszet-napja-aprilis-11

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József 
Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 
és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
József Attila 1905-ben született. A magyar költészet napja alkal-
mából ajánljuk József Attila alábbi versét.

József Attila: Születésnapomra

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény

csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten

magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.

Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató

szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem

fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,

a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem

hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –

gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,

sekély
e kéj –

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon

taní-
tani!
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2024. 16. HÉT

április 21., vasárnap

április 20., szombat

április 19., péntek

április 18., csütörtök

április 17., szerda

április 16., kedd

április 15., hétfő
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A Föld napja: április 22.

A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket 
rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld 
természeti környezetének megóvására. 

Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. 
A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta 
rendezik meg. 

2009-ben az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá 
nyilvánította.

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

altalanossuli.hu/a-fold-napja-aprilis-22
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2024. 17. HÉT

április 28., vasárnap

április 27., szombat

április 26., péntek

április 25., csütörtök

április 24., szerda

április 23., kedd

április 22., hétfő - a Föld napja
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A munka ünnepe

Az 1890-es évektől a munkások nemzetközi ünnepe. 1817-ben 
született meg a "8 óra munka, 8 óra rekreáció, 8 óra pihenés" 
szlogen és ezzel együtt a munkások követelései, az emberi bánás-
módért és a méltányos munkabérért. Világszerte sztrájkokat és 
tüntetéseket tartottak. 1847-ben a nők és gyerekek munkaidejét 
10 órában maximalizálták Nagy-Britanniában és gyarmatain...

A munkásünnep a XX. század folyamán a legnagyobb nemzetközi 
szocialista ünnep lett, a munkások ünnepéből a munka „ünne-
pévé” változott. A volt szocialista országokban ezen a napon 
nagyszabású, látványos felvonulásokkal a munkások által elért 
gazdasági és szociális vívmányokat ünnepelték. A világ számos 
országában tartanak megemlékezést a munka ünnepén, a 
legtöbb helyen május elsején, Amerikában és Kanadában szep-
tember első hétfőjén.

Magyarországon 1946 óta hivatalos ünnep május elseje. A rend-
szerváltás után a munkavállalók szolidaritási napjának nevezik, 
és jelenleg is munkaszüneti nap. 
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2024. 18. HÉT

május 5., vasárnap - anyák napja

május 4., szombat

május 3., péntek

május 2., csütörtök

május 1., szerda - a munka ünnepe

április 30., kedd

április 29., hétfő
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Mikor van anyák napja?

Annak ellenére, hogy az anyák napját világ-
szerte számon tartják és ünneplik, mégis 
nagyon eltérő időpontokra esik ez a külön-
böző országokban. 

Hazánkban az édesanyákat minden évben 
május első vasárnapján köszöntjük fel.

2024-ban ez a nap május 5.

altalanossuli.hu/mikor-van-anyak-napja
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2024. 19. HÉT

május 12., vasárnap

május 11., szombat

május 10., péntek

május 9., csütörtök

május 8., szerda

május 7., kedd

május 6., hétfő
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Mi is az a pünkösd?

altalanossuli.hu/mi-is-az-a-punkosd

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresz-
tény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását 
ünnepli meg. 

2024-ben pünkösdvasárnap május 19-én,
pünkösdhétfő május 20-án lesz.

A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, 
áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus 
tanítványaira, az apostolokra.

Zarándokok tömege a csíksomlyói búcsú helyszínén
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2024. 20. HÉT

május 19., vasárnap - pünkösd

május 18., szombat

május 17., péntek

május 16., csütörtök

május 15., szerda

május 14., kedd

május 13., hétfő
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A magyar honvédelem napja

Május 21-e a magyar honvédelem napja, 1849-ben ezen a napon 
foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Buda várát.

A szabadságharc egyik csúcspontjának is tekinthető diadal emlé-
kére 1992 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar honvédelem 
napját.

Görgei Artúr a magyar törté-
nelem egyik legkiválóbb és 
legtehetségesebb katonai 
vezetője, stratégája és hadve-
zére volt. Az 1848-49-es 
szabadságharc hadművelete-
iben zseniális megoldásokkal, 

ellenfelei által is tisztelt ügyességgel és bátorsággal vezette kato-
náit, akik mindenkinél jobban tisztelték őt.
Görgei, a vegyész-tábornok. 1845-ben kilépett a hadseregből, és 
Prágába ment, ahol vegyésznek tanult.

„Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chemiai tanulmá-
nyaimnak, a búvárkodás révén szerzett értelmi fegyelmezettsé-
gemnek köszönöm… Chemiai tanulmányaim közben tanultam 
meg azt, hogy puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben 
is mily sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől: de 
egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait sike-
resen ellenőrizni, így a valóság felismeréséhez biztosan eljutni.” 
– írta egy helyütt.

1848-ban, a honvédég hívására ismét beállt a hadseregbe és lett 
a szabadságharc legendás tábornoka.

altalanossuli.hu/gorgei-artur
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2024. 21. HÉT

május 26., vasárnap - gyermeknap

május 25., szombat

május 24., péntek

május 23., csütörtök

május 22., szerda

május 21., kedd - magyar honvédelem napja

május 20., hétfő - pünkösd
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Gyermeknap

GYERMEKNAPGYERMEKNAP

Magyarországon már 1906-ban is tartottak gyermeknapot. 
Ekkor alapították meg főként arisztokrata hölgyek az 
Országos Gyermekvédő Ligát, aminek tagjai körlevelet írtak 
az akkori vármegyékhez azzal a kéréssel, hogy minden 
évben tartsanak gyermeknapot.

1953-ban a genfi központú Nemzetközi Gyermekjóléti 
Unió kétnapos fesztivállal hívta fel a figyelmet a gyerekek 
jogaira. A gyereknap akkor fejlődött igazán nemzetközi 
szintre, amikor 1954. november 20-án ugyanitt az ENSZ 
Közgyűlése elfogadta az Egyetemes Gyermeknap létreho-
zásáról szóló 836 (IX). határozatot.

Magyarországon a gyermeknap május utolsó vasárnapja. 
2024-ben ez a nap május 26-a.
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2024. 22. HÉT

június 2., vasárnap - pedagógusnap

júniuis 1., szombat

május 31., péntek

május 30., csütörtök

május 29., szerda

május 28., kedd

május 27., hétfő
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Tisztelet a pedagógusnak!

A pedagógusnap változó ünnep: minden év júniu-
sának első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben 
és a felsőoktatásban dolgozókat. Így a pedagógusnap 
2024-ben június 2-ára esik.

Magyarországon már 1952. óta tartjuk a pedagógus-
napot, amely időközben már a pedagógusok jogairól 
szóló (1966. október 5-ei) UNESCO-határozat elfoga-
dásának emlékét is őrzi.

A köznevelésben mintegy 145 ezer tanító, tanár, 
óvodapedagógus, a felsőoktatásban csaknem 20 
ezer oktató dolgozik.

Kívánunk minden pedagógusnak jó egészséget, erőt 
és kitartást a hivatásához!
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2024. 23. HÉT

június 9., vasárnap

június 8., szombat

június 7., péntek

június 6., csütörtök

június 5., szerda

június 4., kedd

június 3., hétfő
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2024. 24. HÉT

június 16., vasárnap - apák napja

június 15., szombat

június 14., péntek

június 13., csütörtök

június 12., szerda

június 11., kedd

június 10., hétfő
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Apák napja

altalanossuli.hu/apak-napja

Az apák napját minen évben június 
harmadik vasárnapján ünnepeljük.

2024-ben apák napja június 16-ára esik.

A 20. század elején kezdték el megtartani 
az anyák napja párjaként. 

Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra 
és a többi férfi elődre.
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2024. 25. HÉT

június 23., vasárnap

június 22., szombat

június 21., péntek

június 20., csütörtök

június 19., szerda

június 18., kedd

június 17., hétfő
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2024. 26. HÉT

június 30., vasárnap

június 29., szombat

június 28., péntek

június 27., csütörtök

június 26., szerda

június 25., kedd

június 24., hétfő
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Semmelweis-nap: 
a magyar egészségügy napja

A magyar egészségügy napja (másik nevén Semmelweis-nap vagy 
Semmelweis Ignác-nap) egy 1992 óta, minden év július 1-jén 
megtartott ünnepnap Magyarországon.

1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác magyar 
orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a 
gyermekágyi láz leküzdésében.

altalanossuli.hu/semmelweis-nap-a-magyar-egeszsegugy-napja
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2024. 27. HÉT

július 7., vasárnap

július 6., szombat

július 5., péntek

július 4., csütörtök - nándorfehérvári csata kezdete

július 3., szerda

július 2., kedd

július 1., hétfő - a magyar egészségügy napja



77

A nándorfehérvári csata: 1456. július 4-22.

altalanossuli.hu/a-nandorfehervari-csata-1456-julius-4-22

A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős 
eseménye, amelynek során 1456. július 4–21. között a kereszté-
nyek (magyarok és szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen 
védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török 
szultán a nagy túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd 
a védőkhöz 10 ezer katonájával időközben csatlakozó Hunyadi 
János vezetésével, Kapisztrán János 30–35 ezer keresztesével 
közösen július 22-én, a vár melletti csatában legyőzték a törö-
köket. Folytatás a 81. oldalon...
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2024. 28. HÉT

július 14., vasárnap

július 13., szombat - nagymamák világnapja

július 12., péntek

július 11., csütörtök

július 10., szerda

július 9., kedd

július 8., hétfő
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Nagymamák világnapja

Bár Magyarországon május első vasárnapján – vagyis anyák 
napján – szokás megünnepelni a nagyikat, azonban július 13-án 
van a hivatalos napja annak, hogy a nagymamákról és az ő mérhe-
tetlen szeretetükről emlékezünk meg.

altalanossuli.hu/nagymamak-vilagnapja
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2024. 29. HÉT

július 21., vasárnap

július 20., szombat

július 19., péntek

július 18., csütörtök

július 17., szerda

július 16., kedd

július 15., hétfő
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A nándorfehérvári diadal: 1456. július 22.

altalanossuli.hu/a-nandorfehervari-csata-1456-julius-4-22

Folytatás a 77. oldalról.

A török támadás 1456. július 4-én indult. A várat Hunyadi sógora, 
Szilágyi Mihály védte. Július 14-én ért Hunyadi a várhoz. Áttörte a 
Dunán felsorakozó török hajózárat, biztosítva ezzel az utánótlást 
és a bejutást a várba.

Miután a hatalmas török rohamok során ledőlt a külső várfal, 
július 21-én a szultán általános rohamot vezényelt. A törökök 
behatoltak a várba egészen a piactérig. Hunyadi ekkor kinyittatta 
a belső várkaput, és páncélos lovasokkal visszaverte a támadást. 
Ennek ellenére a törökök végtelen sokaságban özönlöttek a várfal 
felé. Dugovics Titusz horvát vitéz ekkor magával rántotta a mélybe 
a lófarkas zászlót kitűzni akaró törököt.

Július 22-én a keresztesek egy kisebb csapata átgondolatlanul 
nekirontott a török erőknek. Hunyadi csapatai csatlakoztak hozzá. 
A nagy harcban a török tüzérség ágyúi különösebb őrizet nélkül 
maradtak. Ezt vette észre Hunyadi, és elfoglalta az ágyúkat. Kis 
idő elteltével a törököket már saját ágyúikkal lőtték. Július 23-án 
hajnalban a várvédők látták, hogy a szultáni sereg az éj leple alatt 
elmenekült.

A déli harangszót eredetileg azért rendelte el III. Callixtus pápa, 
hogy imádkozzanak az Európára rátörő török veszély miatt. A déli 
harangszó máig megmaradt, ami a nándorfehérvári diadalnak 
állít emléket örök időkre.
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2024. 30. HÉT

július 28., vasárnap

július 27., szombat

július 26., péntek

július 25., csütörtök

július 24., szerda

július 23., kedd

július 22., hétfő - a nándorfehérvári diadal
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2024. 31. HÉT

augusztus 4., vasárnap

augusztus 3., szombat

augusztus 2., péntek

augusztus 1., csütörtök

július 31., szerda

július 30., kedd

július 29., hétfő
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2024. 32. HÉT

augusztus 11., vasárnap

augusztus 10., szombat

augusztus 9., péntek - állatkertek napja

augusztus 8., csütörtök

augusztus 7., szerda

augusztus 6., kedd

augusztus 5., hétfő
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Állatkertek napja: augusztus 9.

altalanossuli.hu/allatkertek-napja-augusztus-9

Az 1866. augusztus 9-én nyílt meg a Budapesti Állatkert, mely az 
első állatkert volt Magyarországon. 

Ennek emlékére és az azóta alakult magyarországi állatkertek 
népszerűsítésére tartják augusztus 9-én az állatkertek napját.

A magyarországi állatkertekről és vadasparkokról többet is 
megtudhatsz a programozoo.hu oldalon. 
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2024. 33. HÉT

augusztus 18., vasárnap

augusztus 17., szombat

augusztus 16., péntek

augusztus 15., csütörtök

augusztus 14., szerda

augusztus 13., kedd

augusztus 12., hétfő
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Augusztus 20., nemzeti ünnep:
Szent István király, az államalapítás és 

az új kenyér ünnepe
Augusztus 20-a államalapító Szent 
István királyunk ünnepe, nemzeti 
ünnep, egyben az új kenyér ünnepe. 
Az 1990-es első szabad választások 
nyomán létrejött Országgyűlés 1991. 
március 5-én a nemzeti ünnepek – 
március 15., augusztus 20., október 
23. – közül Szent István napját 
nyilvánította a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepévé. 

Augusztus 20. az egyik legrégibb 
magyar ünnepnap: Szent István király 
napja, a keresztény magyar államala-
pítás, a magyar állam ezeréves folyto-
nosságának emléknapja.

A rendszerváltozással felelevenedtek 
a régi tradíciók, és 1989 óta ennek 
megfelelően rendezik meg a Szent 
Jobb-körmenetet. Szent István ünne-
pének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az 1990-es 
első szabad választások nyomán létrejött Országgyűlés 1991. 
március 5-én a nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20., 
október 23. – közül Szent István napját nyilvánította a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.

altalanossuli.hu/augusztus-20-szent-istvan-kiraly-az-allamalapitas-es-az-uj-kenyer-unnepe
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2024. 34. HÉT

augusztus 25., vasárnap

augusztus 24., szombat

augusztus 23., péntek

augusztus 22., csütörtök

augusztus 21., szerda

augusztus 20., kedd - államalapítás ünnepe

augusztus 19., hétfő

nemzeti ünnep
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2024. 35. HÉT

szeptember 1., vasárnap

augusztus 31., szombat

augusztus 30., péntek

augusztus 29., csütörtök

augusztus 28., szerda

augusztus 27., kedd

augusztus 26., hétfő
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JEGYZETEK
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