KÖTELEZŐ ÉVSZÁMOK

1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat),

Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom
egyesítése).

1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány
Lajos kivégzése).

Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok),

1859 (csata Solferinónál),

Kr. e. 753 (Róma alapítása),

1861-1865 (polgárháború az Egyesült
Államokban),

Kr. e. 490 (a marathóni csata),
Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora),
Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása, az
ókor vége).

1871 (a Német Császárság létrejötte).
1867 (a kiegyezés),
1896 (a millenniumi ünnepségek).

622 (Mohamed „futása”),

1914. július 28. (a világháború kirobbanása),

800 (Nagy Károly császár),

1914-1918 (az első világháború),

XV. század (könyvnyomtatás).

1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik
hatalomátvétel).

895-900 (a honfoglalás),
997-(1000)-1038 (I. /Szent/ István uralkodása),
1077 (I. /Szent/ László trónra lépése),
1241-1242 (a tatárjárás),
1301 (az Árpád-ház kihalása).
1308 (I. Károly trónra lépése),
1456 (Nándorfehérvár),
1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása),
1526 (a mohácsi vereség).
1492 (Kolumbusz Amerikában),
1517 (Luther fellépése),
1776. júl. 4. (az amerikai Függetlenségi
nyilatkozat).
1541 (Buda török kézen),

1918. november 11. (az első világháború vége),
1922 (a Szovjetunió megalakulása),
1929-1933 (a nagy gazdasági világválság),
1933 (Hitler hatalomra kerülése).
1918. október vége (az őszirózsás forradalom),
1919. március (a Magyarországi
Tanácsköztársaság kikiáltása),
1920. március (Horthy kormányzóvá választása),
1920. június 4. (Trianon),
1938 (az első bécsi döntés),
1940 (a második bécsi döntés).
1939. szeptember 1. (a második világháború
kirobbanása),

1552 (a „nagy várháborúk” éve),

1941. június 22. (Németország megtámadja a
Szovjetuniót),

1686 (Buda visszavívása),

1941. június 27. (Magyarország hadba lépése),

1703-1711 (a Rákóczi-szabadságharc),

1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült
Államok hadba lépése),

1740-1780 (Mária Terézia).
1789. júl. 14. (a francia forradalom kezdete),
1815 (a waterlooi csata),

1943. január (a doni katasztrófa),
1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége),

1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete),

1944. március 19. (Magyarország német
megszállása),

1832-1836 (reformországgyűlés),

1944. június 6. (a normandiai partraszállás,),

1848. március 15. (forradalom Pest-Budán),

1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete,
Szálasi hatalomátvétele),
1945. április (a háború vége Magyarországon),
1945. május 9. (Európában befejeződik a háború),
1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja).
1946 (a fultoni beszéd),
1947 (a párizsi békék),

1992 (a maastrichti szerződés aláírása),
1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése),
2002 (az euró bevezetése),
2001. szeptember 11. (terrortámadások az
Egyesült Államokban),
2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz,
közöttük Magyarország is).

1948 (Izrael Állam megalakulása),

1990 (szabad, többpárti választások
Magyarországon),

1949 (a NATO, az NDK és az NSZK
megalakulása),

1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból),

1953 (Sztálin halála),
1955 (a Varsói Szerződés),
1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal
felhúzása).
1945. november (választások Magyarországon),
1946 (a második köztársaság és az új forint),
1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke),
1956. október 23. (a forradalom kitörése),
1956. november 4. (a forradalom leverésének
kezdete).
1962 (a kubai rakétaválság),
1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások),
1989 (a berlini fal lebontása),
1991 (a Varsói Szerződés és a KGST
felszámolása, a Szovjetunió felbomlása),
1991-1999 (a délszláv háború),
1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása),
1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és
Szlovákia létrejötte),
1999 (Jugoszlávia NATO bombázása).
1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése),
1968 (az új gazdasági mechanizmus),
1985 (a monori találkozó),
1987 (a lakiteleki találkozó),
1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése,
a harmadik köztársaság kikiáltása).

1999 (csatlakozás a NATO-hoz),
2004 (Magyarország EU-tag lett).

