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Szeptember 1. Egyed: Vadak védőpajzsa  
Egyed (latin Aegidius, francia Gilles, angol Giles) a középkor 

népszerű szentje. Való életéről ke-veset tudunk. Provence-ban 
(Franciao.) élt, ahol monostort alapított. Később azon a helyen 
épült fel Saint Giles városa. 

Legendája szerint a szent egy erdei barlangba húzódva 
remetéskedett, ahol egy szarvastehén táplálta tejével. Egyszer a 
király arrafelé vadászott. A vadásztársaság felverte és üldöző-be 
vette Egyed szarvasát. Az állat a remete barlangjába menekült. 
Ott az utána lőtt nyíl a szentet találta el. Egy változat szerint a 
nyíl-vessző megölte, egy másik szerint csupán megálljt intő kezét 
fúrta át. 
 
 

Szeptember 8. Mária, Szűz Mária születése (Kisboldogasszony napja) - Kisasszony napja  
A „kisasszony”-nak valószínűleg ősvallásunk egyik természetfeletti nőalakját nevezték. 

Boldogasszony és Kisasszony mint anya és leánya, vagy ugyanannak a női szellemnek idősebb 
és fiatalabb énje. 

Európai párhuzamuknak a Gabonaanya és Gabonaleány tekinthető. Erre több jel is utal. 
Először is, míg Nagyboldogasszony az aratás záróünnepe, Kisasszony a vetés előkészületeire ad 
jelt. A két ünnep időpontja és elnevezése egyaránt a gabona földi létének határait jelzi, és 
bevallottan azonosítja Máriát a gabona istennőjével (búzaaratás = Mária halála, búza vetése = 
Mária születése). 

Nagyboldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária Kisasszony „legendás” édes-
anyját tisztelték elődeink. 
 
 
Szeptember 12. Mária – Szűz Mária szent neve 
Mária nevenapja külön helyi ünnepként az újkorban bukkan föl, de csak Bécs felszabadítása 

(1683. szept. 12.) után, Szent XI. Ince pápa intézkedésére válik általánossá az Egy-házban. Mint 
ismeretes, a győzelmet hamarosan követte hazánk felszabadítása is, amelyet szintén Mária 
közbenjárásnak tulajdonítottak. 
 
 
Szeptember 16. Ózonpajzs Világnapja 

A földi élővilágot a káros sugárzástól védő ózonréteg vastagsága a légszennyezés miatt az 
elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, sőt az Anktartisz felett ki is lyukadt. Az „ózonlyukat” 
l985-ben fedezték fel. 1992-ben az északi földrészen felfedezték a „második ózonlyukat”. A 
rendkívül veszélyes probléma meg-oldásának elősegítésére l987. október l6-án Montreálban 
(Kanada) nemzetközi egyezményt írtak alá az ózont leginkább károsító ún. halogénezett 
szénhidrogének gyártásának és felhasználásának korlátozásáról, ezért szeptember l6-a az ENSZ 
kezdeményezésére az Ózon-pajzs Világnapja, melyet nálunk 1995-től tartanak meg. 



Szeptember 22. Autómentes Világnap 
Az Európai Unió szeptember 22-re Autó-mentes Világnapot hirdetett meg. A minden évben 

megrendezett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az elavult 
közlekedésszervezés által okozott súlyos környezeti és egészségügyi problémákra. A ren-
dezvényre először 1997-ben került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 
 
 
Szeptember 24. Gellért – Imre herceg tanítója Gellért, Csanád 
első püspöke (†1046). Bencés szerzetes, aki úton Jeruzsálembe, 
és így hazánkba, sőt Szent István udvarába jut. Itt a király 
tanácsadója, Imre herceg nevelője lesz. 

Néhány év múlva szíve vágyát követve, a bakonybéli 
remeteségbe vonul. 

Szent István halála után a vallási és trón-viszályok idején 
Gellért a lázadók kezére kerül, akik lelökik a Kelen-hegyről 
(Budapest), és szörnyethal. A hagyomány szerint ezen a helyen 
a sebek begyógyultak, a törött csontok helyükre illeszkedtek, ha 
fölöttük a sebesült anyja, lánytestvére vagy jegyese egy 
Üdvözlégyet és egy Hiszekegyet elmondott. 
 
 
Szeptember 26. Tiszta hegyek Napja 

Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet számos más világnap mellett. 
Nemzeti parkok, zöld szervezetek ezen a napon társadalmi munkát szerveznek és hulladékot 
gyűjtenek, tisztítják a természetet. 
 
 
Szeptember 29. Mihály  

A Mihály (Michael) név azt jelenti: ‚Kicsoda olyan, mint Isten?’ „S 
valahányszor valami csodás erőt kívánó dolog történik, Mihály 
küldetik el, hogy a cselekedetből és a névből is értésünkre adassék: 
senki nem tudja megtenni, amire egyedül Isten képes.” Ezért aztán 
Mihálynak sok olyan dolgot tulajdonítunk, ami csodás erőt kíván. 
Szent Mihály arkangyal ünnepét megjelenése, győzelme, 
templomszentelése és emlékezete ünnepének nevezzük. 
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