Június
S z en t Is tv á n h a v a

Július

Augusztus

S zen t Jakab hava

K is a s s z o n y h a v a

Lupsánné Kovács Eta:
Eta: Egy korty nyár

Mikor a Nap felkel reggel,
belátja az egész tájat,
megcsodálja a világot,
a szeme is könnybe lábad...
égő-piros pipacsmezőt
terít le a nyári hajnal,
majd a ringó búzakalászt
is befesti színarannyal.

...sárgán ringó búzamező,
illatos, szép szarkalábak,
meglibbenő nyári szellő
fésüli a búzaszálat.
Égi tündér nyár elején
fűre-fára zöld ruhát ad,
karon fogja az álmokat,
és a létből derű árad.
.

NYÁRI JELES NAPOK, ÜNNEPEK

(Forrás: http://nemzetirendezvenyek.kormany.hu/junius-4/)

JÚNIUS 4. ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Az I. világháború végeztével 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában
kikényszerített békediktátum értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar
Királyság ezeréves területének mintegy kétharmadát elcsatolták. A háborúba lépést az utolsó
pillanatokig ellenző magyar vezetés és a magyar nép példátlan veszteséget szenvedett el. Az akkori
népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6
millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,5 millió magyar ajkú került
határainkon kívülre.
Az emléknap megemlékezik a nemzeti tragédiáról, de arra is lehetőséget nyújt, hogy
tanúságot tegyen a magyarság összetartozása mellett, és bemutassa a határokon átívelő kulturális
gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységét.
Az Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye rendelkezik a Nemzeti Összetartozás melletti
tanúságtételről: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok
önazonosságának meghatározó eleme.”

(Forrás: http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=galeria&a=99184/)

JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJA PEDAGÓGUSNAP

(Forrás: http:/www.mclib.hu/blog/2012/06/honapsorolo-junius-szent-ivan-hava-ikrek-csillagkep/)

JÚNIUS 8. MEDÁRD NAPJA
Szent Medárd 456 körül született a picardiai Salency-ben. Már 33 éves korában püspökké
szentelték, ő lett Picardia tartományi püspöke. Medárd püspök alapította az első keresztény
rózsaünnepet, ahol is a legszófogadóbb leánygyermeket jutalmazták.
Neve napjához az a megfigyelés is társult a franciáknál és a magyar népi megfigyelésekben is,
hogy ha június 8-án esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Ha viszont süt a nap, akkor napos és
száraz 40 nap következik.
(Forrás: http:/csszamk-besek-2.blogspot.hu/2013/07/vak/)

JÚNIUS 15.

Veress Csilla: Kezdődik a vakáció
Kezdődik a vakáció
szőhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.
Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával
vekker se kelt hat után.
Száll a labda, vár a tábor,
hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jaj, de jó!

Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást, gyerekek!
Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!

(Forrás: http://lenolaj.hu/2016/07/01/julius-1-semmelweis-nap-a-magyar-egeszsegugy-napja/

JÚLIUS 1. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA
SEMMELWEIS NAP
Minden év július elseje – 1992 óta – a magyar egészségügy
legnagyobb ünnepe Magyarországon. Ezen a napon született
Semmelweis Ignác orvos, „az anyák megmentője”. Semmelweis
Ignác nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla és orvosi egyetem
is büszkén viseli.
Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló
kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött,
hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is
végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált
nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész-oldatos
kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során
süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az
orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol
sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni,
derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két
módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók kitartását,
munkabírását, elhivatottságát méltatjuk.
(Forrás: http:/inforadio.hu/kultura/2016/08/20/mit_unneplunk_augusztus_20.-an/)

AUGUSZTUS 20. SZENT ISVÁN KIRÁLY, AZ ALKOTMÁNYOSSÁG,
A JOGÁLLAMISÁG NAPJA, AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény
magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején
István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot a király. Élete végén a beteg István ezen a
napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep
dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa
hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában,
ami szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a nap.
István kultusza Európa-szerte elterjedt ugyan, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686ban nyilvánította szentté XI. Ince pápa. A szentatya akkor elrendelte, hogy Buda töröktől való
visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ minden évben emlékezzen meg Szent
István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart.
XIV. Benedek pápa 1771-ben csökkentette az egyházi ünnepek számát, a Szent István-nap
ekkor kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ugyanakkor ismét elrendelte a
Szent István-nap megtartását, sőt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. A királynő volt az,
aki 1771-ben Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől
kezdve minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.
A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté emelésekor épen találták meg
koporsójában, és már az 1222. évi Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a
tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el, majd 1590 körül a raguzai (dubrovniki) dominikánus
kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma
Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az augusztus 20-ai
nemzeti ünnepet, mert Szent István a független magyar állam jelképe volt. Először 1860-ban
lehetett ismét megünnepelni ezt a napot, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált.

Az 1867-es kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét, 1891-ben Ferenc József az ipari
munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig a
belügyminiszter elrendelte, hogy ezen a napon címeres zászlóval lobogózzák fel a középületeket.
A két világháború között az ünnep kiegészült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti
Magyarország visszaállítására való emlékezéssel, emlékeztetéssel. 1945 után augusztus 20-át
egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, a második világháború végén a Szent
Koronával együtt nyugatra menekített, de 1945. augusztus 18-án hazahozott Szent Jobb 1947-ig
még szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek.
A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes
megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább tartalmilag változtatott rajta. A szekularizált ünnepet
először az új kenyér ünnepének nevezték el, majd az új alkotmány hatályba lépését új - szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára időzítették. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az
alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben pedig az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Magyar
Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, és 1989 óta ennek megfelelően rendezik
meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg:
az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti
ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény
(alkotmány) is Magyarország hivatalos állami ünnepeként, az egyik nemzeti ünnepként rögzíti
augusztus 20-át.

(Forrás: http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=galeria&a=98935

