Nemzetközi nőnap
Ez az a nap, amiért a nőknek keményen meg kellett dolgozniuk. A régi korokban a hölgyek
nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, de szerencsére mindig akadtak olyanok, akik ez ellen
tenni akartak.
A küzdelmek kezdete az ókori Görögországba nyúlik vissza, ahol Lüszisztraté ókori hölgy a
nemi élet megtagadását kezdeményezte a férfiakkal szemben.
A harc nem volt egyszerű, de most már ott tartunk, hogy a világon sok ország, sőt még az
ENSZ is nemzetközi ünnepként jelöli meg a nőnapot.
A nőnap hagyománya 1857. március 8-án kezdődött az amerikai nők demonstrációjával,
akik az alacsony fizetés és a rossz körülmények ellen tiltakoztak, de az ünnep gondolata
először a századfordulón merült fel. 1866- ban elfogadta a Nemzetközi Munkásszövetség a
nők hivatásos munkavégzéséről szóló határozatot. 1909. február 28-án az Amerikai
Szocialista Párt az Egyesült Államokban megtartotta az első nemzetközi nőnapot. Ezt 1913ig február utolsó vasárnapján ünnepelték. 1910- ben a Szocialista Internaciopnálé résztvevői
hozták létre a megemlékezést, tiszteletadásként a nők jogaiért küzdő mozgalom előtt. A
következő évben, 1911. március19- én első alkalommal rendezték meg ezt Ausztriában,
Dániában, Németországban és Svájcban.
1914-ben, miután kétmillió orosz katona elesett a harcban, az orosz nők február utolsó
vasárnapját nevezték ki ünnepnek, hogy kenyérért és békéért tüntessenek. Négy nappal
később a cár lemondása után megalakult kormány megadta a nőknek a szavazati jogot. Ez a
nap nálunk éppen március 8-ának felel meg. Nálunk is 1914-ben ünnepelték meg először az
eseményt.
Ilyenkor nekünk, hölgyeknek és lányoknak jólesik, ha egy-egy szál rózsával vagy egy
versikével, netán egy doboz bonbonnal köszöntenek bennünket. De a legfontosabb: bánjanak
tisztelettel velünk..
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Gergely napja
Március 12-én a Gergelyeket köszöntjük.
Az ünnepet IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. Nagy Gergely pápát,
isakolák alapítóját, a gregorián éneklés megteremtőjét az iskolák patrónusává tette. E naphoz
Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és vetélkedők kapcsolódtak.
A Gergely-járás szokása országosan ismert, de élő gyakorlatát már csak ritkán lehet
megtalálni. A 17. századtól ezen a napon adománygyűjtés volt, s mellette az iskolába való
verbuválás is. A katonai toborzás mintájára a szereplők különféle rangokat viseltek, és Szent
György vitézeinek nevezték magukat. Néhol még püspök is volt. A Mura vidékén ma is élő
szokás ez a felvonulás. Felpántlikázott kalapokkal indulnak el a férfiak, amiket a nőktől
kaptak, s a vezető egy fakardot visz, melyre egy darab paprikás füstölt szalonnát tűznek.
Ehhez a naphoz időjárás- és terményjóslás is tartozik.
Bernáth Edit 12. C
Ady Endre Gimnázium
Felkészítő tanár: Kluka Hajnalka

