
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALENDÁRIUM 

Október 
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OktóberOktóberOktóberOktóber (ősi magyar nevén,  (ősi magyar nevén,  (ősi magyar nevén,  (ősi magyar nevén, Magvető havaMagvető havaMagvető havaMagvető hava) az év tizedik hóna) az év tizedik hóna) az év tizedik hóna) az év tizedik hónap-p-p-p-
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Október 9.  
     Ferenc napja: a földművesek a Ferenc nap körüli hetet 
búzavető hét napnak tartják, mert ha ezen a héten vetik el a 
búzát, nem lesz szurkos.  
Az asszonyok nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogy a 
csirkék ne legyenek betegek, ugyanis a nyírfaág megtöri a 
gonosz hatalmakat. 
 
Október 15. 
     Teréz napja: az ország egyes területein szüretkezdő 
napnak hívják.  
Más területeken asszonyi dologtiltó nap: nem szabad 
kenyeret sütni és mosni. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Október 16. 
     Gál napja: ez a nap is időjósló nap, ugyanis azt tartják: 
olyan lesz a nyár, mint Gál napja. 
.Ez a nap határnap a földművelésben: e naptól kezdve 
számították a makk érését, ami felbecsülhetetlen értékű, ingyen 
takarmányt jelentett a tölgyesbe kicsapott kondának. 
 

Október 20. 
     Vendel napja:  pásztorok, juhászok, jószágtartó gazdák nap-
ja. „Vendel viszi az állatokat”, azaz könnyen állatvész üthet ki, 
ezért a gazdák ezen a napon nem fogják be, nem dolgoztatják 
az állatokat, kedveznek nekik, hadd ünnepeljenek ők is,  kien-
gesztelve ezzel Vendel haragját.  
 

Október 21. 
     Osolya napja:  megjeleníti a tél időjárását.  
Már végső ideje betakarítani a káposztát, mert nem tudni mi-
lyen időt hoz a holnap, a sok esőtől pedig kireped a káposzta-
fej. 
 
.Október 28. 
      Simon-Júdás napja: „”Eljön a Simon-Júdás, dideregve fázik 
a gatyás” – az első télkezdő napok egyike, ilyenkorra elő kell 
szedni a téli gúnyát.  
 
Október 31. 
     Farkas napja: úgy tartják, ez a nap jó termőnap, ekkor kell 
fákat ültetni. A Farkas napján gondosan elültetett gyümölcsfa, 
bokor biztosan megfakad, és jövőre már terméssel kedveskedik 
elültetőjének. 
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