
   Június, vagy 

Szent Iván hava 
  

Falinaptár egy lapja. Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtára falinaptár-

gyűjteményének legkorábbi, 1897-ben kiadott, díszes darabja 



  

  

 

 

   

 

 

 

     „Május után Június következik, s egyházi nyelven „Szent Iván hava”, mivel a 

Keresztelő János (Lukács 1, 57–63) napja ebben a hónapban esik. Jánost a magyarok 

régen mondották Joánnak, Ivánnak, és így Jánosról nevezvén, vagy Joánról a hónapot, 

az Iván nevezet maradott rajta… 

A rómaiak Júniusnak mondották az ifjakról, a „junioribus” már említett kifejezés 

alapján. Június a régi idők kalendáriumaiban Nyárelő vagy Szent Iván hava néven 

szerepelt. Ez az egyik legzivatarosabb hónapunk, amely a népi tapasztalatok szerint 

sok veszélyt rejteget: előbb Medárd, majd Margit és Barnabás napjához kötődő 

jövendölések mutatják a június eleji eső különleges jelentőségét.” 

  



  Június 3. Úrnapja   



      

 

 
 

 

  

A Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, hazánkban az 

azt következő vasárnap tartott főünnep, mely az 

Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztus 

ünneplésének napja, amikor a szentmise után körmenettel 

folytatódik a liturgia. 

A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az 

ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) 

céljára. (E sajátságok arra vallanak, hogy a „szentostya” 

útvonala a Nap éves pályáját jelképezi, amelynek 

csúcspontján a Nap épp anyja, a Tejút „karjai közt” 

tartózkodik. Úrnapja ebbe az időszakba esik.) 

 Az Úr napja magyarázata 

Haag: Bibliai lexikon szócikke 

 
 

Az Eucharisztiát, Krisztus Szent Testét és Vérét ünnepelte június 6-án 

a Magyar Katolikus Egyház. 

 

Útravaló az Úrnapjához 

 

Tudósítások a Magyar Kurír honlapon 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-haag-lexikon-C8B18/u-C9707/ur-napja-C9721/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/utravalo-2021-junius-6-krisztus-szent-teste-es-vere-urnapja
https://www.magyarkurir.hu/hirek/eletunk-celja-hogy-belepjunk-szeretet-titkaba-urnapja-egyhazmegyeinkben


  

  
 Babits Mihály: Eucharistia 

 

Az Úr nem ment el, itt maradt. 

Őbelőle táplálkozunk. 

Óh különös, szent, nagy titok! 

Az Istent esszük, mint az ős 

 

törzsek borzongó lagzikon 

ették-itták királyaik 

húsát-vérét, hogy óriás 

halott királyok ereje 

 

szállna mellükbe - de a mi 

királyunk, Krisztus, nem halott! 

A mi királyunk eleven! 

A gyenge bárány nem totem. 

 

A Megváltó nem törzsvezér. 

Ereje több, ereje más: 

ő óriásabb óriás! 

ki két karjával általér 

 

minden családot s törzseket. 

Egyik karja az igazság, 

másik karja a Szeretet... 

Mit ér nekünk a Test, a Vér, 

 

ha szellemében szellemünk 

nem részes és úgy vesszük Őt 

magunkhoz, mint ama vadak 

a tetemet vagy totemet? 

 

Áradj belénk hát, óh örök 

igazság és szent szeretet! 

Oldozd meg a bilincseket 

amikkel törzs és vér leköt, 

 

hogy szellem és ne hús tegyen 

magyarrá, s nőjünk ég felé, 

testvér-népek közt, mint a fák, 

kiket mennyből táplál a Nap. 



 Június 5.  

Környezetvédelmi világnap     



   
 

 

  

 1974 óta minden év június 5-én megtartják az ENSZ által létrehozott környezetvédelmi 

világnapot, melynek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a környezettudatosság 

fontosságára. Az évek során az esemény a nyilvános tájékoztatás globális platformjává 

vált, amelyet széles körben - több mint száz országban - ünnepelnek. 

A környezetvédelmi világnapon minden évben más, a környezetet és ennek védelmét 

középpontba helyező kérdéssel foglalkoznak, és a szervező országok is váltakoznak. 

Cél a környezetszennyeződés csökkentésére felhívni a figyelmet: 

• megújuló energiaforrások használata 

• energiatakarékosság 

• hulladékképződés csökkentése. 

 

 



  Június első vasárnapja 

Pedagógusnap    



   
 

 

  

 

Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a 

kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak.   

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a 

pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Jelenleg a kimagasló oktató- 

nevelő tevékenység elismerésére adományozható szakmai díjak: 

Pedagógusok díjai: 

Eötvös József-díj 

Szent-Györgyi Albert-díj 

Apáczai Csere János-díj 

Brunszvik Teréz-díj 

Németh László-díj 
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https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/junius__szent_ivan_hava__nyarelo_hava__napisten_hava
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/junius__szent_ivan_hava__nyarelo_hava__napisten_hava
https://nemzetikonyvtar.wordpress.com/tag/szent_ivan_hava/
https://behir.hu/penteken-lesz-a-kornyezetvedelmi-vilagnap
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gusnap

