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 Szent Medárd napja 

 
 

  



  

  

 

 

   

 

 

 

 Medárd 456 körül született a pikárdiai Salency-ben, frank nemesember és gallo-római anya 

gyermeke volt. Tanulmányai befejeztével, 33 éves korában szentelték pappá, a papság és a nép 

egyhangú kívánságára 530-ban ő lett Picardia tartomány püspöke Veromandumban. Flandria 

megtérítője, Medárd fáradságot nem ismerve járta egyházmegyéjét: ahol csak tehette, hirdette az 

Úr igéjét, és irtotta a pogány erkölcsöket. A népvándorlás egyik hullámaként érkező hunok és a 

vandálok pusztítása nyomán székhelyét áttette Noviomagusba (ma: Noyons), s 532-ben 

egyesítette a tournai egyházmegyével. E két egyházmegye ötszáz éven át közös püspök 

irányítása alatt maradt. 545. június nyolcadikán halt meg. 

Szent Medárdnak valójában semmi köze az időjárás rendjéhez, a kalendáriumban a szentek 

ünnepe szerint igazodó néphagyomány azonban nevéhez kapcsolta a megfigyelt időszak 

időjárásának kezdetét. Első hazai említését Zalán Menyhért a németújvári ferencrendi kolostor 

1462-ből származó, erdélyi eredetű kéziratos breviáriumának naptárából idézi: Medárd napjához 

azt jegyezték be a XVI. században, hogy parasztok megfigyelés szerint ha e napon esik, akkor a 

következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. S fordítva: ha nem esik, akkor ugyanennyi 

ideig tartó szárazság következik. A negyven bibliai szent szám. Mondabeli magyarázat szerint 

egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a szentéletű püspök intelmeire, ezért Medárd 

imádságára negyven napos eső vette kezdetét, elmosva őket. 

  



  

  

 

 

   

 

 

 
   

A néphit szerint, ha Medárdkor esik, 40 napig esni fog, Ha Medárd száraz, 40 

napos szárazság várható, de ez ellen tenni is lehet, mivel Medárd esővarázsló nap 

is.  

( E jelenségnek természettudományos okai vannak. Júniusra a szárazföld belső 

területei már jól fölmelegednek, a meleg levegő fölszáll, és helyébe érkeznek a 

súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat.) 

A hagyomány szerint ha e napon megfürdetünk egy kakast, nyomban megnyílik az 

ég, és ömleni kezd belőle a zápor. De Medárd napján a tóban, folyóban óvatosan 

fürödjünk, mert a vizek királya és minden vízszellem ezen a napon szedi 

áldozatait, így könnyen bajba kerülhetünk. 

 

 



   június 10.  
A kézművesség világnapja  

 
 

  



   
 

 

  

  A kézművesség világnapja eredetileg egy perzsa ünnep volt, ám a Kézművesek 

Világtanácsának 50. születésnapja alkalmából, 2014-ben globális ünnepnappá 

nyilvánították. A nap célja a kézműves tevékenységek népszerűsítése, termékeik 

értékének, minőségének kihangsúlyozása. 

 

 

 

 



      
június 13.  

Szent Antal 
 
 



(Páduai Szent Antal) 1231. június 13-án hunyt el.  

Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetes, teológus, a 

katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Antal, aki a 

legenda szerint karján hordozta a kisded Jézust és prédikált 

a Brenta folyó halainak, 35 esztendős korában fejezte be 

példamutató életét. 

 

 

  

XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá 

nyilvánította. Ezzel iránymutató tanítóul rendelte 

számunkra is, akik az evangélium szellemében minden 

keresztény egységére törekszünk. Ünnepét kezdettől június 

13-án ülték meg, s tisztelete gyorsan általánossá vált. 
 

 

   
 
 



 június 13.  
A magyar feltalálók napja  

 
 



   
 

 

  

    

  

Minden évben június 13-án ünnepeljük a magyar feltalálók napját. Az 

eseményt a Magyar Feltalálók Egyesületének  (MAFE)  - alapításának 20. 

évfordulóján - kezdeményezésére 2009. június 13-án ünnepelték legelőször.  

A választás azért esett erre a napra, mert Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas 

tudós ezen a napon jegyeztette be találmányát, a jól eltartható, nagy C-vitamin 

tartalmú készítmények előállításának eljárását. 

Számos olyan magyar találmány született, amely megváltoztatta a világot, 

ilyen például a Bíró László nevéhez fűződő golyóstoll, a rubik kocka, amely 

Rubik Ernő nevéhez köthető. A dinamó feltalálója Jedlik  Ányos, Neumann 

János és a számítógép. Eötvös Lóránd fizikus jegyzi a torziós ingát és 

Puskás Tivadar találta fel a rádió elődjét a telefonhírmondót. A fenti 

felsorolásnál jóval hosszabb a magyar feltalálók és találmányaik névsora. 

Mi magyarok méltán büszkék lehetünk feltalálóinkra, ezért ne csak ezen az 

egy napon emlékezzünk meg róluk, hanem akkor is jussanak eszünkbe, amikor 

a mindennapi használat során segítségünkre vannak. 
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