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Tisztelt Olvasóink! 

Minden kedves olvasónkat köszöntünk. Immár novemberi hírlevelünk küldéséhez érkeztünk. Reméljük az 

idei utolsó óraátállás traumáját mindenki sikeresen átvészelte. Így ezt az eseményt most nem is 

hirdetnénk.     

November már a tél előszele, a természet –itt városi környezetünkben is jól megfigyelhető- egyre 

erőteljesebben készül az ilyenkor már sokszor havazással beköszöntő téli nyugalmi időszakra. Nem 

véletlen, hogy eleink télre vonatkozó időjárásjósló napjaiból is akad egy kettő erre a hónapra is. 

A nagyobb madárgyülekező helyekre kilátogatva még részeseivé válhatunk az idei Darvadozásoknak is, 

ahol megfigyelhetők ezek az épp melegebb vidékekre készülő nemes madarak. 
 
 

 A hó eleje a csendes emlékezésé, aztán a második héttől jönnek a vidámabb ünnepek is - 
újborral, libás lakomákkal, bálokkal, a disznóvágások kezdetével... Szent András havában a 
házassággal, férjhez menetellel kapcsolatos babonák, hiedelmek, szokások is vannak  
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NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA 

 

A november a kilencedik hónap volt a rómaiaknál („novem” = kilenc). A „novem” a görög „ennea”, 

„enneva” származéka, ez viszont a „neosz-neá”-ból eredt, s ez azt jelenti, hogy „új, félig felnőtt, 

tapasztalatlan” – eléggé plauzibilis megjelölése a jobb kéz gyűrűsujjának. 

November első két-három napja a halottak kultuszát szolgálja, de nem római hagyatékképpen, hanem 

kelta befolyás alatt.  

A gyertyát azért kellett a sírokon meggyújtani, hogy az ezen a napon sírjaikból kiszabadult lelkecskék 

újra visszataláljanak a sötétben a maguk sírjába, s ne nyugtalanítsák aztán tovább az élőket. Ezen a napon 

hosszan szólnak a harangok, hogy a harangszóval elfeledjék a szellemek siránkozását. Itt szólal meg 

igazában az emberiségnek egész halálfélelme, amely a mágikus koroknak egyik leghatalmasabb szellemi 

mozgatóereje volt. 

 

 

Népi megfigyelések: 

 
 - ha Mindenszentek napján hó esik, nem olvad el márciusig 

- ha Mindenszentek napja nedves, lágy telet várhatunk, ha pedig száraz, úgy kemény tél következik 

- ha Katalin kopog, a Karácsony locsog 

- Márton olykor fehér lovon jár 

- ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
http://anyanyelvapolo.hu/szent-martontol-szent-andrasig-novemberi-nepszokasok-hiedelmek/ 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/5884/novemberi_hiedelmek_nepszokasok/ 
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/nepi-megfigyelesek-november 

 

 

 

 

http://anyanyelvapolo.hu/szent-martontol-szent-andrasig-novemberi-nepszokasok-hiedelmek/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/5884/novemberi_hiedelmek_nepszokasok/
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/nepi-megfigyelesek-november
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November 1-e: 

 Mindenszentek ünnepe, a keresztény világban. 

 
Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek 

emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált 

egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. 

 

A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni első vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény 

egyház ma is ekkor tartja. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa alatt került be, aki a pogány 

istenek tiszteletére épült római Pantheont 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére 

szentelte fel. III. Gergely pápa (731-741) kiszélesítette az ünneplendők körét, “a Szent Szűznek, minden 

apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” 

emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. 

November 1-jére IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep.  

(A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik halloween, a kóbor lelkek kelta ünnepe – az All 

Hallows’ Eve kifejezésből származó elnevezés magyarul annyit tesz: mindenszentek előestéje.) 

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, és gyertyát 

gyújtanak a halottak üdvéért. 

  

Mivel a krizantém fehér és színes változatai Mindenszentek és Halottak napja körül nyílnak, 

Magyarországon leginkább ez a virág az, amivel a sírokat díszítik.  

 

Az Ipoly menti falvakban, ha valaki nem tud elmenni a temetőbe az otthon gyújt gyertyát a halottja 

tiszteletére.  

Régebben azt figyelték, hogy kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a népi hiedelem szerint az hal meg 

előbb a családban akié előbb elalszik.  

 

Vannak, akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység előtti eredetet feltételeznek. Ők azt tartják, hogy 

azért gyújtanak lángot a sírokon, hogy a tévelygő lelkek melegedni tudjanak a gyertyák lángja mellett, 

illetve, hogy visszataláljanak sírjaikba, és ne nyugtalanítsák az élőket. 
 

 
 

http://retromuzsika.hu/mikor-van-halottak-napja-2017-ben-mikor-van-mindenszentek-2017-ben/ 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek 

 
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/nepi-megfigyelesek-november 

 

 

http://retromuzsika.hu/tag/punkosd/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krizant%C3%A9m
http://retromuzsika.hu/mikor-van-halottak-napja-2017-ben-mikor-van-mindenszentek-2017-ben/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mindenszentek
http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hirei/nepi-megfigyelesek-november
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A november 2-a  

Halottak napja 

 

 
A magyar nép körében ezen a napon harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a 

szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, ezért a családi 

lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. 

Egyes falvakban ezen a napon választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket. 

 

A november 2-ai halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be 

emléknapként a clunyi bencés apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a renden kívül is 

megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. 

 

A megemlékezés a halottakról, elhunyt szeretteinkről, az értük való közbenjárás a purgatórium 

(tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő 

bűn- és büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisztulniuk.  

Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek, hogy imával, vezekléssel, szentmisével tehetnek 

valamit elköltözött szeretteikért. 

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szerettek emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi 

hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a “véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak sírjukba, ne 

kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. A sírokat is azért kell megszépíteni ilyenkor, hogy a halottak 

szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai magyarok – ahogy más kultúrákban is szokásos – még 

ennivalót is vittek ilyenkor a temetőbe. 

 

 

 

 
 

 

 

http://retromuzsika.hu/mikor-van-halottak-napja-2017-ben-mikor-van-mindenszentek-2017-ben/ 

 

 

 

http://retromuzsika.hu/mikor-van-halottak-napja-2017-ben-mikor-van-mindenszentek-2017-ben/
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November 3-a: 

 A „D” Vitamin napja 

A D-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik. Kevés élelmiszerben található 

meg  természetes formájában. Ugyanakkor biológiailag aktív anyagokat, kalciferolokat tartalmaz. 

A vér kalcium és foszfát szintjét a D-vitamin megfelelő szinten tartja, így elősegíti a csontok megfelelő 

ásványanyag ellátottságát és a csontszövet fejlődését. A D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását, 

emellett egyéb funkciókat is ellát a szervezetben, így hat a sejtfejlődés folyamatára, az ideg-izom 

funkciókra, az immunrendszer működésére, valamint csökkenti a gyulladásos folyamatokat. 

 

A D-vitamin hiány leggyakrabban a növekedésben és fejlődésben lévő gyerekeknél lép fel, 

elsősorban a három év alatti gyerekeknél. Az újszülötteknél a D-vitamin szintje gyakran függ az anyai 

vitaminszinttől, amitől az anyatej D-vitamin tartalma is függ.  A D-vitamin hiány fő oka a csecsemőknél a 

viszonylag kevés D-vitamint tartalmazó anyatejen, illetve ha ez nem lehetséges, tápszeren alapuló 

táplálkozás, vagy vegyes étrend bevezetése, valamint a napoztatás hiánya, annak káros hatásai miatt.  

Emiatt az Európai Gyermek Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi Társaság a D-

vitamin pótlását a csecsemőknél egy hónapos kor után javasolja, függetlenül az anyai 

vitaminszinttől. 
A D-vitamin-hiány súlyos következményekkel járhat a gyermek egészségére, ezek közül az egyik 

legismertebb az angolkór, vagy rachitis.  

Mivel megállapították a D-vitamin toxikusságát, javasoljuk, hogy a D-vitamin pótlás kizárólag szakember 

felügyelete alatt történjen.  

A D-vitamin túladagolás hiperkalcémiát válthat ki, amely erős szomjúságérzettel, a fejlődés 

visszaesésével, anorexiával, hányással, mentális zavarokkal, valamint a puhaszövetek elmeszesedésével 

és vesekövek kialakulásával járhat. 

 

A D-vitaminnak kevés természetes forrása van. A D3-vitamin jelentős forrásai a zsíros halak (hering, 

makréla, tonhal, szardínia, lazac), tőkehalmáj-olaj, kisebb mennyiségben pedig a marhamájban és 

a tojássárgájában található. Az ergokarciferol, ill. D2–vitamin forrásai a gombák és az élesztők.  

Ma éppen ebben a két formában adják a tejhez és tejtermékekhez, valamint más élelmiszerhez, amelyek 

természetes formában kevés D-vitamint tartalmaznak. 

 

 

http://www.novalac.hu/hu/taplalkozas/fuszerek-vitaminok-es-asvanyi-anyagok/d-vitamin-vagy-a-nap-vitaminja/ 

 

http://www.novalac.hu/hu/taplalkozas/fuszerek-vitaminok-es-asvanyi-anyagok/d-vitamin-vagy-a-nap-vitaminja/
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November 6.  

A nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus 

során történő kifosztásának megelőzéséért 

 

2001-ben az ENSZ közgyűlése november 6-át Nemzetközi nap a környezet, háború és 

fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért vívott küzdelem napjává 

nyilvánította. 

Az emberiségnek nemcsak az adott pillanatban okoz súlyos károkat, hanem a jövő nemzedékére nézve is 

beláthatatlan következményekkel lehet. 

Célja felhívni a figyelmet arra, hogy egy fegyveres konfliktus milyen mértékben károsítja az 

ökoszisztémát és a természeti erőforrásokat – gyakran átnyúlva országhatárokon és generációkon.  

Szintén ekkor hívták életre az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatát, mely hangsúlyozza 

közös környezetünk megvédésének szükségességét. 

 

 

 

https://www.vilagnap.com/A-nemzetk%C3%B6zi-nap-a-k%C3%B6rnyezet-h%C3%A1bor%C3%BA-%C3%A9s-fegyveres-

konfliktus-sor%C3%A1n-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-kifoszt%C3%A1s%C3%A1nak-

megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt 

http://www.agriatv.hu/?p=2604 

 

 

https://www.vilagnap.com/A-nemzetk%C3%B6zi-nap-a-k%C3%B6rnyezet-h%C3%A1bor%C3%BA-%C3%A9s-fegyveres-konfliktus-sor%C3%A1n-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-kifoszt%C3%A1s%C3%A1nak-megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt
https://www.vilagnap.com/A-nemzetk%C3%B6zi-nap-a-k%C3%B6rnyezet-h%C3%A1bor%C3%BA-%C3%A9s-fegyveres-konfliktus-sor%C3%A1n-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-kifoszt%C3%A1s%C3%A1nak-megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt
https://www.vilagnap.com/A-nemzetk%C3%B6zi-nap-a-k%C3%B6rnyezet-h%C3%A1bor%C3%BA-%C3%A9s-fegyveres-konfliktus-sor%C3%A1n-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-kifoszt%C3%A1s%C3%A1nak-megel%C5%91z%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt
http://www.agriatv.hu/?p=2604
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November 10-11.: 

Fehértavi Darvadozás 2017. 
A madárvonulás dél-alföldi ünnepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6. alkalommal rendezi meg a Fehértavi Darvadozást. 

Az európai darunépesség egyik legjelentősebb vonulási útvonala Magyarország keleti felén húzódik 

keresztül. Az októberben még nagyrészt a Hortobágyon erőt gyűjtő darvak vonuló tömegei novemberre 

érik el a Kiskunsági Nemzeti Park Tisza-völgyi tájegységét. A legutóbbi 9 év monitoring adatai szerint az 

őszi vonulás során a Szegedi Fehértavon tartózkodó darvak létszáma november közepén 25-35 000-es 

létszámmal tetőzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://knp.nemzetipark.gov.hu/fehertavi-darvadozas 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fehertavi-darvadozas.html 

http://madarszamlalok.mme.hu/hu/blog-cimkek/fehertavi-darvadozas 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fehertavi-darvadozas.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fehertavi-darvadozas.html
http://knp.nemzetipark.gov.hu/fehertavi-darvadozas
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fehertavi-darvadozas.html
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November 10.: 

 A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért 

 

Az UNESCO november 10-ét a tudomány világnapjává nyilvánította a békéért és a fejlődésért. 

 E nap célja, hogy emlékeztessen a tudomány béke és fejlődés iránti elkötelezettségére, valamint 

hangsúlyozza a közösséggel szembeni felelősségteljes használatát. 
 Egyben felhívja a figyelmet a tudomány fontosságára és szorgalmazza a szakadék csökkentését e terület 

és a társadalom között. 

 

 

 

 
 

 

http://turul.info/napok/tudomany 

https://www.vilagnap.com/A-tudom%C3%A1ny-vil%C3%A1gnapja-a-b%C3%A9k%C3%A9%C3%A9rt-%C3%A9s-

fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt 

 

 

 

 

http://turul.info/napok/tudomany
https://www.vilagnap.com/A-tudom%C3%A1ny-vil%C3%A1gnapja-a-b%C3%A9k%C3%A9%C3%A9rt-%C3%A9s-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt
https://www.vilagnap.com/A-tudom%C3%A1ny-vil%C3%A1gnapja-a-b%C3%A9k%C3%A9%C3%A9rt-%C3%A9s-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt
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November 12 

Minőségügyi világnap 

 

 
Az Európai Minőségügyi Szervezet (SOQ) 1992. november 12-re hirdette meg az első 

minőségügyi világnapot. A szervezet ezzel a minőség iránti elkötelezettség fontosságára 

kívánja felhívni a figyelmet. 

 

 

Az Európai Minőségügyi Szervezet (SOQ) 1992. november 12-re hirdette meg az első minőségügyi 

világnapot. A szervezet ezzel a minőség iránti elkötelezettség fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Minőségügyi Világnap legfontosabb célja, hogy 

előmozdítsa a minőség iránti elkötelezettséget. Felhívja a figyelmet azokra lehetőségekre, amelyekkel 

megfelelően kezelhetővé válnak a cégek működési problémái, valamint figyelmeztet azokra a 

kihívásokra, amelyek hozzájárulnak a piaci és iparági fejlődés lassulásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://ujszo.com/napilap/kultura/2001/11/10/minosegugyi-vilagnap 

 

 

 

https://ujszo.com/napilap/kultura/2001/11/10/minosegugyi-vilagnap
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November 13-a: 

A kedvesség világnapja 

 

Mark Twain így fogalmazta meg: "A kedvesség egy olyan nyelv, amit a süketek 

hallanak, a vakok pedig látnak..." 

A kedvesség világnapja megünnepelését a japán Apró Kedvesség Mozgalom kezdeményezte 1997-ben, 

majd a mozgalom világméretűvé nőtte ki magát World Kindness Movement néven. A kedvesség 

világnapját 1998 óta világszerte ünneplik. 

A világnap célja, hogy előhívják az emberekből a kedves viselkedést, amelytől mindenkinek élvezhetőbb 

lesz az élete. 

 Ahhoz, hogy csatlakozz a mozgalomhoz, nem kell mást tenned, csak egy kicsit jobban odafigyelned a 

környezetedre. Nyisd ki az ajtót egy idegennek, dicsérd meg a szomszéd kerti törpéit, vagy csak hagyd, 

hogy a párod válasszon filmet estére.  

Hogy miért éri meg kedvesnek lenni? 

Ha valaki kedves hozzánk, az boldogsághormont, endorfint termel. A boldogság a hosszú élet titka. 

Hogy milyen egyszerű az egész? 

Egy mosoly, egy köszönés, egy apró figyelmesség – például tartani valakinek az ajtót. Semmibe nem 

kerül egyik sem, mégis – akár adjuk, akár kapjuk - , nagy hasznunk van belőle. 

Rajta hát, kedvességre fel! 

 

 

http://pozitivnap.hu/eletmod/a-kedvesseg-vilagnapja-november-13 

http://www.nlcafe.hu/foto/20151113/kedvesseg-vilagnapja-empatia-emberseg/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_kedvess%C3%A9g_vil%C3%A1gnapja 

http://www.nlcafe.hu/utazas/20150610/kertitorpe-rejtely/
http://pozitivnap.hu/eletmod/a-kedvesseg-vilagnapja-november-13
http://www.nlcafe.hu/foto/20151113/kedvesseg-vilagnapja-empatia-emberseg/
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_kedvess%C3%A9g_vil%C3%A1gnapja
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November 3.vasárnapja (19-e)  

Közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja 

 

2017. január és június között 377-en haltak meg az utakon Magyarországon, mely tízzel több, mint 

tavaly. Most zajlik a Biztonság Hete, melyet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és az 

Országos Rendőr-főkapitányság(ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottságának közös 

kezdeményezése. 

 

 

 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/remalom-ennyien-haltak-meg-mar-iden-a-magyar-utakon.1059597.html 

https://www.szemelyiserules.hu/hir/kozlekedesi-balesetek-fajtai/ 

 

 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/remalom-ennyien-haltak-meg-mar-iden-a-magyar-utakon.1059597.html
https://www.szemelyiserules.hu/hir/kozlekedesi-balesetek-fajtai/
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Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő 

kezdeményezés. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva hívják fel a 

figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek 

újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. 

 Az Európai Hulladékcsökkentési Hét térhódítása Európában

2009-ben indult útjára a kezdeményezés, amely a negyedik alkalommal, 2012-ben ért el igazán kiugró 

eredményt. Abban az évben az Európai Hulladékcsökkentési Hét minden tekintetben rekordévnek 

számított: november 17-25. között több akcióval, jóval több résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez, 

mint a korábbi években. 

2012-ben 27 országban 10 793 akció valósult meg. Azóta ezek az akciószámok tovább növekedtek. 2013-

ban a számuk már meghaladta a 12000-et. 

 

http://szelektalok.hu/mi-is-az-az-europai-hulladekcsokkentesi-het/ 

 

http://szelektalok.hu/mi-is-az-az-europai-hulladekcsokkentesi-het/
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Visszatekintő októberre: 

Állatok Világnapja: 

 

 Kenyeres előadásaink:
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Juhász Magda 

Itt a november 
Hideg a reggel,  

       ázik a táj,  

emberre, állatra 

rossz idő jár.  

 

Itt a november,  

fütyül a szél,  

vadludak sírnak,  

szitál a dér.  

 

Károg a holló:  

- Búsulni kár,  

jövőre eljő majd  

újra a nyár. 

 

 

 

 

Szeretnénk, ősz színeiben tündöklő levelekhez hasonlóan színes témákkal, 

programokkal tűzdelt Hírlevelünkhöz tartalmas kikapcsolódást kívánni: 
 

A KIK Csapata 

 


