Vajdasági magyar ünnepnapok és jeles napok
A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án elfogadott 5/2005. számú határozata alapján a
vajdasági magyarság nemzeti ünnepei a következők:




március 15.,
augusztus 20.
október 23.

A Magyar Nemzeti Tanács 2005 szeptember 23-án elfogadott 5/2005. számú határozata alapján a
vajdasági magyarság emléknapjai a következők:



október 6.
november 1.

A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án elfogadott 5/2005. számú, 2011. szeptember 16án elfogadott H/55/2011. számú, 2013. december 3-án elfogadott H/13/2013. számú és 2016. január
29 elfogadott H/2/2016 számú határozata alapján a vajdasági magyarság jeles napjai a következők:
1. A magyar kultúra napja, január 22.
Kölcsey Ferenc 1823. Január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének a megírását.
2. Anyanyelvi világnap, február 21.
Az ENSZ 1999-ben nyilvánította február 21-ét a Nemzetközi Anyanyelvi Nappá. 1952-ben a
pakisztáni hatóság Bangladesben az urdu
nyelvet tette hivatalossá, holott a bangladeseik
nyelve a bengáli volt. Utcai megmozdulások törtek ki és a harcok során többen meghaltak. Ennek a
napnak az emléke ez a világnap.
3. A magyar sajtó napja, március 15.
1848-ban e napon nyomtatták ez első szabad magyar sajtóterméket.
4. A vajdasági magyar könyv és olvasás napja március 29.
1885-ben ezen a napon született Kosztolányi Dezső
5. A magyar költészet napja, április 11.
1905-ben ezen a napon született József Attila.
6. A táncművészet világnapja április 29.,
1983 óta a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges Noverre születésnapján ünnepli a világ a
tánc világnapját.
7. Európa Nap, május 9.
1950. május 9-én Robert Shumann lefektette a mai Európai Unió alapjait, egy konkrét
megvalósításokon, tényleges szolidaritásokon alapuló Európa létrehozását tűzve ki célul.

8. Nemzeti Összetartozás Napja, június 4.
A Magyar Országgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjára nyílvánította a 2010. évi XLV
törvénnyel A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről.
9. A vajdasági magyar irodalom napja, július 27.
1893-ban ezen a napon született Szenteleky Kornél
10. A magyar dráma napja, szeptember 21.
Minden évben, szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját, annak emlékére, hogy 1883ban ezen a napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének
ősbemutatójára a Nemzeti Színházban.
11. A vajdasági magyar mozgókép napja, október 13.
Lifka Sándor 1911-ben, Szabadkán e napon nyiotta meg első az első önálló mozit a valamikori
Hungária kávézó épületében.
12. A délvidéki magyar színjátszás napja, október 29.
1945-ben e napon avatták fel a szabadkai színházat.
13. A magyar tudomány napja, november 3.
A pozsonyi Országgyűlés 1825. november 3-án döntött a Magyar Tudományos Akadémia
megalapításáról.
14. A magyar nyelv napja,november 13.
A magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napja
15. A magyar szórvány napja, november 15.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésnapja
16. A magyar képzőművészet napja, november 14.
Ács József képzőművész születésnapja
17. A magyar közoktatás napja, november 22.
A magyarországi Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak
bemutatására, valós társadalmi megítélésének elősegítése céljából 1991-ben kezdeményezte, hogy
november 22-én tartsák a magyar közoktatás napját.
18. A kisebbségek világnapja, december 18.
A Magyar Kormány a kisebbségbarát társadalmi légkör kialakítása és fenntartása érdekében az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez
tartozó személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját, december 18-át, a kisebbségek
napjává nyilvánította.

