
Október 2. iskolagyűlés: megemlékezések Jeles napokról; eredményhirdetések 

 

A gyorsan elröpülő szeptember után, már októberben, Mindszent hava első péntekének 

reggele a tornateremben kezdődött iskolásainknak. 

A jeles napok megemlékezését a 4. és 5. osztályosok készítették. Furulyáztak, énekeltek, 

meséltek. A végén közös vidám énekkel zártunk. 

 

A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik 29., Szent Mihály napja. E napot a gazdasági 

év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent György-napkor legelőre hajtott 

állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja 

volt. A Hortobágy környéki juhászokat Mihály-naptól Mihály-napig fogadták fel, így ez a nap 

volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat rendeztek 

Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály-napra 

vonatkozóan, például: „Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek 

tanácsot.” Vagyis aki Szent Mihály nap után is úgy öltözik, mint nyáron szokott, az nem lehet 

okos ember. Szeptember 29. után már nem nő a fű, mondják is: „Szent Mihály nap után 

harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.”  



SZEPTEMBER 30. – Benedek Elek születésnapja A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a mesével 

foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon 

megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk 

ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk 

tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, 

mesebeli kincseket!”  

 



Október 1. A Zene Világnapja Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester 

kezdeményezésére, az UNESCO Nemzetközi tanácsa jóváhagyásával született, első ízben 

1975-ben, 45 éve ünnepeltük. Az ünnepnap célja, hogy a társadalom rétegeinek népszerűsítse 

a zene élvezetét. A zenehallgatás módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást, mert a 

szavakkal ellentétben a zene mindig őszinte! Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira 

emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. 

 

Ezt követően sor került a szeptember 25-i sportnap legeredményesebben sportoló gyerekeinek 

megajándékozására. Az erre a célra szánt kis jutalmakat családok, szülők, pedagógusok, 

jótékonykodók adományaiból gyűjtöttük össze és nagy örömöt okoztak kicsiknek-nagyoknak 

egyaránt. Még olyan is volt, hogy nagyobbak közül valaki átadta az ajándékát egy kisebbnek, 

akit ezzel nagyon boldoggá tett. Ezzel is bizonyítva, hogy a sport és a sportszerűség kortalan. 

 

 

 

Csiki-Babics Márta, pedagógus 


