
    JÚNIUS, Szent Iván hava 
Szent Iván éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek az egyik 

legpogányabb ünnepnek tartják, de ma Keresztelő János egyházi napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János) névnapjához kötődik. Szent Iván éjszakáját a 

nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik az északi féltekén. Korábban a csillagászati nyár kezdete valóban június 24-re esett, de a tropikus 

időszámítási mód sajátossága és a korábbi naptárreformok következtében szétvált a két ünnep. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek 

kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, 

a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget; ekkor kezdődik a csillagászati nyár is. 

Az 5. századtól említik a Szent Iván éjszaka együttes megünneplését Keresztelő János ünnepével, az egyház pedig erre a napra helyezte a szent születésének 

időpontját, mint a fény és a világosság győzedelmét a sötétség és a halál felett. 

2021. június egyházi naptár / B év 
jeles napok, néprajzi naptár 

Bauernregeln 

nemzeti ünnep/történelmi 

emléknap/híres emberek 

1. kedd 
Tünde, Paulina, 

Fortunatusz 

Mk 12, 13-17 

Szent Jusztinusz vértanú 

 

 

 

Schönes Wetter auf Fortunat, ein 

gutes Jahr zu bedeuten hat. 

Június eleje: ünnepi könyvhét. 

A Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta 

szervezi meg az ÜNNEPI 

KÖNYVHETet. A kiadók ekkorra 

időzítik kiadványaik egy részének 

megjelentetését, s ezekről egy 

úgynevezett könyvheti lista 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Napfordul%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/5._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos


segítségével lehet tájékozódni. A 

rendezvényeken író-

olvasótalálkozók, dedikálások és 

egyéb programok várják több napon 

át a látogatókat. 

2. szerda 
Kármen, Anita 

Mk 12, 18-27 

Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk 

Stellt der Juni mild sich ein, wird 

mild auch der September sein. 

 

3. csütörtök 
Klotild 

Mk 12, 28b-34 

Lwanga Szt. Károly és társai vértanúk 

Juni kalt und nass, lässt leer Scheuer 

und Fass. 

 

4. péntek 
Bulcsú, Kerény 

Mk 12, 35-37 

első péntek: minden hónap első pénteke: Jézus 

Szent Szívének miséje. Aki 9 hónapon át első 

pénteken gyón és áldozik, az elvégzi a nagy 

kilencedet, melyhez Jézusnak többek között az 

az ígérete tartozik, hogy az illető nem hall meg 

szentségi útravaló (segítség) nélkül. 

Esetleg a vasárnapra felhívni a figyelmet!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Gärtnern und Bauern wird es schwül, 

wenn der Juni bleibt recht kühl. 

A nemzeti összetartozás napja 2010 

óta. 

Trianon emléknapja 

Az I. világháborút lezáró ún. 

Versailles-Washingtoni békerendszer 

részeként íratták alá a magyar 

delegációval a békeszerződést a Kis 

Trianonnak nevezett palotában 1920. 

június 4-én. Ezzel a békediktátummal 

nemcsak az Osztrák–Magyar 

Monarchia tűnt el a térképről, hanem 

Magyarország elvesztette területe 

jelentős részét (területe 282 870 km2-

ről 92 607 km2-re csökkent), a 

lakosság létszáma pedig, mintegy 10 

millió fővel kevesebb lett. Erre az 

eseményre emlékezünk TRIANON 

EMLÉKNAPJÁn. 

5. szombat 
Fatime, Reginald 

Mk, 12, 38-44 

Szent Bonifác püspök és vértanú 

A teremtett világ védelme. 

 

 

 

 

Soll gedeihen Korn und Wein, muss 

im Juni Wärme sein. 

KÖRNYEZETVÉDELMI 

VILÁGNAP: 

1972-ben június 5-én nyílt meg 

Stockholmban „Ember és bioszféra” 

címmel az ENSZ környezetvédelmi 

világkonferenciája. A Nyilatkozat az 

irányelvekről című okmányban 

szerepel: „Az embernek alapvetően 

joga van a szabadsághoz, 

egyenlőséghez és a megfelelő 



életfeltételekhez olyan minőségű 

környezetben, amely emberhez méltó 

és egészséges életre ad lehetőséget.” 

A konferencia ezt a napot 

határozatában nemzetközi 

KÖRNYEZETVÉDELMI 

VILÁGNAPpá nyilvánította. 

 

6. vasárnap 
Norbert, Cintia 

Mk 14, 12-16 22-26 

Úrnapja - Krisztus Szent Teste és Vére 

Fronleichnam 

Nagycsütörtökön alapítja Jézus az 

Oltáriszentséget, de akkor a szenvedése követi 

azt, így ez az ünnep most, pünkösd után már 

teljes örömben telhet.  

Teljes búcsú nyerhető!!!- azaz az ideigtartó 

büntetés a tisztító tűzben eltörlődik. 

Ha a templomon belül vagy azon kívül végzett 

úrnapi körmeneten áhítattal részt veszünk. + 

gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára. 

Az úrnapi szép idő bő termést jelez. 

 

 

 

 

Corporis Christi schön und klar, 

guter Wein in diesem Jahr. 

A pedagógusok napja 

 

7. hétfő 
Róbert 

Mt 5, 1-12 

Szent Fülöp diakónus 

Először 7 segítőt, diakónust választottak a 

püspökök mellé az első századokban. Köztük 

volt Fülöp is.  Ők figyeltek a szegényekre, az 

özvegyekre... A papok tudták végezni 

szolgálatukat: a hit hirdetése, szentségek 

kiszolgáltatása, szentmise…  

 

 

 

 

Nordwinde im Juni wehen Korn und 

Wein ins Land herein. 

 

8. kedd 
Medárd, Helga 

Mt 5, 13-16 

Prágai Szent Ágnes 

Szent Medárd ünnepe 

A néphit szerint, ha ezen a napon 

esik, akkor 40 napig esni fog az eső. 

Ellenkező esetben szárazság lesz. 

Közismert időjárásjósló nap, az erre 

vonatkozó regulát egész Európában 

ismerik. A népi megfigyelések 

Óceánok világnapja 



szerint ekkor lehűlésre lehet 

számítani, és „ha esik az esső 

Medárd naptyán, akkor negyven 

napig esni fog”. 

„Hogyha Medárd pityereg, 40 napig 

csepereg.” 

 

Ist Medardus feucht und nass, 

regnet’s weiter ohne Unterlass. 

9. szerda 
Félix, Annamária 

Mt 5, 17-19 

Szir Szent Efrém diakónus és egyháztanító 

Gibt’s im Juni Donnerwetter, wird 

auch das Getreide fetter. 

 

10. csütörtök 
Margit, Gréta 

 

Mt 5, 20-26 Szent Margit vértanú ünnepe. A népi 

tapasztalatok alapján sokfelé a retek-, 

a káposzta-, a lenvetés ideje. E nap 

táján már gyakran előfordul a zivatar, 

erre utal az alábbi rigmus is: „Margit 

felhőtől fél, égiháborút vél.” 

 

Regnet’s am Margaretentage, dauert 

der Regen vierzig Tage. 

 

11. péntek 
Barnabás, Barna 

Jn 19, 31-37 

Jézus Szent Szíve - főünnep 
(elmarad Szent Barnabás apostol, más évben lehet, ez 

lesz) 

 

Regnet’s an Sankt Barnabas, 

schwimmen Trauben bis ins Fass. 

 

12. szombat 
Villő, Orfeusz 

Mt 5, 33-37 

Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
 

 

Juniregen und Brauttränen dauern so 

lange wie’s Gähnen. 

Gyermekmunka elleni világnap 

13. vasárnap 
Antal, Anett 

Mk 4, 26-34 

Évközi 11. vasárnap. (elmarad: Páduai Szent 

Antal, áldozópap és egyháztanító) 

A római katolikus egyház fő 

„alamizsnásmesterének”, Páduai 

Szent Antal ferences rendi 

szerzetesnek az ünnepe. Hazánk 

újkori templomaiban szinte 

elmaradhatatlan a szobra, amely előtt 

pénzgyűjtő persely kap helyet. Ennek 

tartalma a szegényeket hivatott 

segíteni. 

Magyar feltalálók napja 



Sok állattartással kapcsolatos 

hiedelem és szokás fűződik ehhez a 

naphoz. Az egyik leggyakoribb 

sertésbetegséget, az orbáncot 

másképpen „Szent Antal tüze” 

megnevezéssel is illették, amit 

imádságos ráolvasással, acél és 

kovakő rácsiholásával próbáltak 

gyógyítani. Somogyban e nap 

összekapcsolódott a szőlőhegyi 

munkák tilalmával is. 

 

Regnet‘s am Antoniustag, wird’s 

Wetter später wie es mag. 

14. hétfő 
Vazul 

Mt 5 38-42 

Szent Korona ókeresztény vértanú napja 

Solange der Kuckuck schreit, fürchte 

die Trockenheit. 

Véradók világnapja 

15. kedd 
Jolán, Vid 

Mt 5, 43-48 

Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 

(Boldogok, akik nem az egész világegyház elé 

állított szentek, hanem csak egy-egy nemzet 

szentjei.) 

Vid (Vitus, Vida) napja 

A dél-dunántúli hagyomány szerint 

ezen a napon a gabonanövények 

befejezik a növekedést, ezt követően 

már az érés időszaka következik. 

Mesztegnyőn ezt így fogalmazták 

meg: „Vid-napkor megszakad a 

gabona tüji, és attu fogva éjje-nappa 

érik.” Ha esik, hibás lesz az árpa. Jó 

bortermés várható, ha Vid napjára a 

szőlő elvirágzik. 

 

Nach Sankt Veit ändert sich die Zeit 

– alles geht auf die and’re Seit‘. 

 

 

Június 24. – Szent Iván napja 
Keresztelő Szent Jánost a magyar néphagyományban – a honfoglalás utáni bizánci kapcsolatainkból eredően – Szent Ivánnak nevezik. A névnapja 
előtti éjszaka az esztendő legrövidebb éjjele. A napfordulókat a kereszténység előtti időkben is megünnepelték, ilyenkor a Nap évenkénti megújulását 
kívánták mágikus úton elősegíteni. A keresztény egyház Szent Jánost tette a nap védőszentjévé, a nyári napforduló ünnepe az 5. században lett 
Keresztelő Szent János ünnepe. A keresztény ünnepnap magába olvasztotta a régi hiedelmeket és rítusokat, így a Szent Iván-éji tűzgyújtás szokását 
is. Erről a tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső, a dögvész ellen, és elősegíti a jó termést. 



Somogyszentpálon Szent Iván dologtiltó nap volt. Ködös, nyirkos idő esetén azt feltételezték, hogy férges lesz a gyümölcs, és nem lesz szőlőtermésük. 
Azt mondták: „Iván zsivány, mer elviszi a szőlőt!” 
 
Június 27. – László napja 
Szent László király az egyik legnépszerűbb Árpád-házi magyar szent, kultusza Somogyban is jelentős volt. Ő alapította a somogyvári Kupa-hegyen a 
bencés apátságot. Több templomot szenteltek fel tiszteletére, így például: Csokonyavisontán, Karádon, Pusztakovácsiban, Segesden. Az e naphoz 
fűződő termésjósló regula azt tartja, hogy „ha villámlik László napja, üres marad az abrakostarisznya”, vagyis gyenge zabtermés várható. 
 
Június 29. – Péter és Pál napja 
A hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál apostolok ezen a napon szenvedtek vértanúhalált. A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a búza 
töve ekkor megszakad, kezdődhet az aratás. Rossz idő esetén is kimentek a határba, és jó időjárásért fohászkodva mindenki levágott egy keresztnyi 
gabonát. Amint a mesztegnyőiek mondták, ez volt a „pálkereszt”. http://lelekmorzsak.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1195520 

http://lelekmorzsak.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1195520

