IDÕPONT

TÁRGY

MEGJEGYZÉS
JANUÁR

1.

6.
6.
22.

A béke világnapja
Vízkereszt vagy
Háromkirályok napja
A farsang kezdete
Magyar Kultúra napja

26.

Nemzetközi vámnap

31.

Béke napja

Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnusz megírását.
A brüsszeli székhelyû Vám Együttmûködési
Tanács megalakulásának napját 1983 óta
ünneplik a világban. Magyarországon 1993-ban
tartották meg elõször.

FEBRUÁR
2.
3.

6.

11.

14.
14.
22.

28.
utolsó
vasárnap

A vizes élohelyek
világnapja
Szent Balázs napja

Örmény származású katolikus püspök, vértanu
ünnepe. A torokfájásban szenvedok és a
birkanyírók védoszentje.
A magyar rádiótechnikai Elõször 1994-ben tartották meg ezt a napot, arra
fegyvernem napja
a rádiótechnikai bravúrra emlékezve, hogy Bay
Zoltán és kutatócsoportja 1947. február 6-án saját
fejlesztésû radarral, a világon akkor egyedülálló
eljárással mérte meg a Föld-Hold távolságot.
Betegek világnapja
1993-tól II.János Pál kezdeményezésére
ünneplik. Célja, hogy "Isten egész népe kellõ
figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse
elõ a szenvedés megértését."
Szerelmesek napja
Szent Bálint (Valentin), a szerelmesek
védoszentjének ünnepe.
Epilepsziával élõk napja Valentin az epilepsziások védõszentje, a WHO
kezdeményezésére tartják.
Bûncselekmény
1990.febr. 22-én tette közzé az Európai Tanács a
áldozatainak napja
bûncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a
nap azóta a kontinens számos országában az
áldozatok napja. Magyarországon a Fehér Gyûrû
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993
óta tartják.
Kalevala napja
A finn nép ünnepe
Idegenvezetok napja

MÁRCIUS
1.

Polgári Védelem napja

1.

8.

A nukleáris fegyverek
elleni harc nemzetközi
napja
A békéért küzdo írók
világnapja
Nemzetközi Nõnap

14.
14.

Nemzetközi Pí nap
Gátellenes világnap

15.

Magyar Sajtó napja

19.

A cigányság világnapja

21.
21.
22.

Rasszizmus elleni
világnap
Szent Benedek napja
Víz világnapja

23.

Meteorológiai világnap

24.

Tuberkolózis világnap

27.

Színházi világnap

3.

1984 júniusában a Nemzetközi Pen-Club hirdette
meg.
A nemzetközi szocialista nõmozgalom II.
konferenciáján, 1910 augusztusában
Koppenhágában határozták el, hogy
megemlékeznek arról a 40 ezer textil- és
konfekcióipari munkásnõrõl, akik 1857. március 8án béregyenlõségért és munkaidõ-csökkentésért
sztrájkoltak. Magyarországon 1914-ben
ünnepelték elõször.
Március 14 = 3.14 E napon született Einstein.
1990 óta ünnepeljük, mert 1848-ban ezen a
napon nyomtatták az elsõ szabad magyar sajtó
termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti dalt.

Az 1992. évi dublini környezetvédelmi
világkonferencia javaslatára.
Az 1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai
Szervezet utódaként 1950. március 22-én
Genfben megalakult a Meteorológiai
Világszervezet (WMO). A szervezet 1951-ben
kezdte meg mûködését, majd 1961. március 23án újjáalakult.
Koch Róbert 1882. márc. 24-én ismertette a tbc
kórokozójának, a Koch-bacillusnak a felfedezését.
A WHO 1996-ban nyilvánította világnappá.
A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyûlése
1962-ben elhatározta, hogy megemlékeznek a
Párizsban mûködõ Nemzetek Színházának 1957es évadnyitójáról. Magyarországon 1978 óta
ünnepeljük " Thália papjait ".

ÁPRILIS
3.

Csillagászati világnap

7.

Egészségügyi világnap 1947-ben alakult meg a WHO. A világszervezet
célja a nemzetközi egészségügyi munka
irányítása és összehangolása, továbbá a
környezet aktív védelme.
Emberszeretet
világnapja

8.
10.

Nemzeti Rákellenes nap

11.

Költészet napja

12.

Ûrhajózás napja

1964 óta József Attila születésnapjára emlékezve
ünnepeljük.
1961-ben ezen a napon a Szovjetunióban Föld
körüli pályára bocsátották a világ elsõ, embert

szállító ûrhajóját, fedélzetén Jurij Alekszejevics
Gagarin repülõõrnaggyal.
18.

Mûemlékvédelmi nap

22.

Föld napja

22.

Holocaust világnap

22.

Ápolók napja
Magyarországon
A könyv napja

23.

1970-ben az Egyesült Államokból indult el a
világméretû környezetvédelmi akciónap.
Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
Az un. Jom Hásoá, a pusztítás gyásznapja
Izraelben. Szerte a világon a kegyetlen fájdalom
napja.

24.

Magyar Rendõrség
napja

27.

Vakvezetõ Kutyák napja 1994-ben ünnepelték meg elõször, a NagyBritanniában levõ vakvezetõ Kutyakiképzõ Iskolák
Világszövetségének ötlete nyomán.
Testvérvárosok
1957. április 28-án a franciaországi Aix-les-Bainsvilágnapja
ban megalakult a Testvérvárosok
Világszövetsége (UTO). E napot a városok közötti
együttmûködés érdekében ünneplik.

28.

29.

Táncmûvészet
világnapja

30.

A méhek napja
Magyarországon

Szent György napja. 1992 óta rendezik meg.

A Nemzetközi Színházi Intézet 1981. évi madridi
közgyûlésének kezdeményezésére 1982-ben
ünnepelték meg elõször, megemlékezve Jean G.
Noverre francia balett-táncos, az egyetemes
táncmûvészet nagy megújítójának
születésnapjáról.
A Magyar Méhészek Egyesületének
kezdeményezésére 1994 óta ünnepeljük. Célja a
hazai mézfogyasztás növelése.
MÁJUS

1.

Munkavállalók
Szolidaritási napja

elsõ vasárnap Anyák napja
Magyarországon

1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe.

Az amerikai eredetû hagyományt
Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
honosította meg. Az elsõ megemlékezést 1925ben szervezték.

2.
3.

Esélyegyenlõség napja

4.

Magyar Tûzoltók napja 1991 óta ezen a napon emlékeznek meg a
tûzoltók védõszentjérõl, Szent Flóriánról.
Európa Nap
Az 1945 május 5-én Londonban megalakult
Európai Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben
határozta el a nap megünneplését.
Nemzetközi
1828. május 8-án született Henri Dunant svájci

5.

8.

Sajtószabadság napja

Vöröskereszt napja

író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói
ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek
következtében megalapította a Nemzetközi
Vöröskereszt segélyszervezetét. Az ún. Genfi
Egyezmény egy évvel késõbb jóváhagyta.
Magyarország 1881-ben csatlakozott a
vöröskeresztes mozgalomhoz.

8.

Anya nélkül nevelkedõ
gyermekek napja

10.

Madarak és fák napja

10.

Mentõk napja
Magyarországon

11.

Miskolc ünnepe

12.

Ápolónõk világnapja

13.

Az egészség és a
biztonság nemzetküzi
napja a bányaiparban

15.

Állat- és Növényszeretet A budapesti állatkertben 1994-ben rendezték
napja
elõször

15.

1994-ben az ENSZ kezdeményezte.

17.

Család Nemzetközi
napja
Telefonos lelkielsõsegély szolgálat
napja
Távközlési világnap

18.

Múzeumi világnap

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM)
1977 májusában Moszkvában megtartott XI.
konferenciáján határozták el ünneplését. 1978ban tartották elõször.

18.

Internet világnap

19.

Madarak és Fák napja

1902 óta rendezik meg Magyarországon Herman
Ottó kezdeményezésére.

21.

Magyar Honvédelem
napja

Görgey Atrúr csapatai 1949. Május 21-én
visszafoglalták Budát. Ennek emlékére 1992-tõl

16-17.

1902. március 19-én Párizsban az európai
államok egyezményt kötöttek a
mezõgazdaságban hasznos madarak védelme
érdekében. Az aláírók között volt Magyarország
is, majd 1902-ben Chernel István ornitológus
szervezte meg elõször nálunk.
E napon kitüntetéseket, emlékérmeket adnak át
az életmentésben élen járó orvosoknak,
mentõsöknek.
Ferenc József 1907-ben e napon adományozott
koronás címert Miskolcnak. A város 1992 óta
ünnepli ezt az eseményt.
1820-ban ezen a napon született Florance
Nightingale brit ápolónõ, aki tevékenységével a
krími háborúban szerzett érdemeket.

Az ITU határozata alapján tartják, megemlékezve
az egyesület 1865-ös párizsi alapításáról.

ünnep e nap.
31.
utolsó kedd

Nemdohányzó világnap Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO)
dohánymentes nappá.
Nemzetközi tejnap
1957 óta ünneplik.

utolsó vas.

Gyermeknap

utolsó vas.

Hõsök napja

1950 óta ünneplik a Nemzetközi Demokratikus
Nõszövetség 1949-ben elfogadott határozata
alapján.
Eredete az 1917. évi VII. törvényre vezethetõ
vissza. Ebben mondták ki elõször, hogy
"nemzetünk hõsi halottainak kegyelemteljes
tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell
juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni"
Az 1924. évi XIV. tv. újból szabályozza a hõsök
emlékünnepének megrendezését. 1942-ben a
hazáért életüket áldozó hõsök megünneplését
kiterjesztették az 1938 után elesettekre is. A
rendszerváltás után a történelmi igazságtevés
része, hogy a budapesti Ludovika épülete elõtt
újból felállították a hõsök emlékmûvét, és ismét
fejet hajtanak a világháborúk hõsi halottainak,
katona- és polgári áldozatainak emléke elõtt.
JÚNIUS

elsõ szombat Lakáskultúra napja

Az Európai Bútorkereskedõk Szövetsége e napon
ünnepli a lakáskultúra napját.

elsõ vasárnap Pedagógusnap

Magyarországon 1952-ben ünnepelték elõször.

5.

Környezetvédelmi
világnap

8.

Szent Medárd ünnepe

11.

Szent Barnabás ünnepe Apostol, vértanú, Ciprus, Milánó és Firenze
védõszentje.

13.

Szent Antal ünnepe

A szegények és az elnyomottak védõszentje.
Patrónusa a meddõ asszonyoknak, az aratásnak.
A szembetegek és az orbáncos gyulladásban
szenvedõk védõszentje.

16.

A megbékélés napja
Magyarországon

Nagy Imre kivégzésének emlékére.

16.

A független
Magyarország napja

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
vértanúi kivégzésének, valamint a szovjet
csapatok kivonulásának emlékére.

Apák napja

Az apák megünneplését a századelõn

3. vasárnap

1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban az
"Ember és bioszféra" címmel az ENSZ
környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a
napot világnappá nyilvánította.
A frank származású katolikus püspök 456-545
között élt. A gabona aratásának és a szüreti
munkának a védõszentje.

kezdeményezték az Egyesült Államokban.
Magyarországon 1994-ben ünnepelték elõször
Miskolcon.
1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró
kezdeményezésére összeült Párizsban a
Kongresszus az olimpiai játékok felújítására,
amelyen elhatározták az olimpiai eszme
újjáélesztését. 1987 óta ünnepeljük.

23.

Olimpiai nap

25.

Barlangok napja

26.

A kábítószer fogyasztás 1988-tól ünnepeljük az ENSZ-közgyûlés
elleni küzdelem
határozata alapján. Célja figyelemfelkeltés a
nemzetközi napja
kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni
harc fontosságára. Magyarországon 1997-ben
tartották elõször.
Közalkalmazottak napja

26.

27.

Cukorbetegek
világnapja

A diabétesz világnapot a WHO szervezésében
tartják.

27.

Szent László napja

I. László tiszteletére

27.

Határõrség napja

A kormány határozata alapján 1992 óta ünneplik
Magyarországon.

30.
30.

Péter - Pál napja
Szent Péter napja

Az aratás kezdõ idõszaka.
Ezen a napon született Szent Péter apostol, az
elsõ pápa, a pápák és halászok védõszentje.

30.

Szent Pál napja

30.

A keresztény vértanúk
emléknapja

30.

A magyar szabadság
napja

E napon született Szent Pál, a nemzetek
apostola, a laikus apostoli munka, "Actio Cattolica
Cursillo" - mozgalmának védõszentje.
Krisztus után 64-ben kigyulladt Róma cirkusza, a
tûz tovább terjedt, és hat napig lángolt a város.
Néró császár a keresztényekre fogta a
gyújtogatást, és irtózatos kegyetlenséggel
pusztította el õket.
1991. június 30-án fejezõdött be hivatalosan a
szovjet csapatok kivonása Magyarországról és az
ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére
minden év júniusának végén országszerte
rendezvényeket tartanak, a fõvárosban Budapesti
Búcsú néven.

JÚLIUS
1.

A magyar egészségügy
napja

1.

Építészek világnapja

1997-ben tartották e napon utoljára. ld. okt. 6.

2.

Sportújságírók napja

4.

Nemzetközi
szövetkezeti nap

11.

Népesedési világnap

2. vasárnap

Vasutasnap

3. vasárnap

Polgárõrnap
Magyarországon

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS)
1994 szeptemberében Párizsban tartott ülésén magyar javaslatra - döntött a nap
megünneplésérõl, annak emlékére, hogy az AIPS
1924. július 2-án alakult meg. 1995-ben
ünnepelték elõször.
A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének
1922. évi határozata alapján annak emlékére
ünneplik, hogy 1844-ben az angliai Rochdale
nevû kisváros 28 polgára létrehozta a legelsõ
szövetkezetet, az Érdemes Úttörõk Társaságát.
Az ENSZ célja, hogy felhívja a világ - fõként a
harmadik világbeli országok - figyelmét a Föld
túlnépesedésének veszélyére.
1951-tõl augusztus, majd 1961-tõl július második
vasárnapján ünnepeljük a kormány határozata
alapján.

AUGUSZTUS
1.
1.

A forint születésnapja
Anyatejes táplálás
világnapja

1946. aug. 1.
Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF
1992-ben indította el programját a csecsemõk
egészséges táplálására. Azóta ez a nap
világszerte a szoptatás világnapja.

6.

Nukleáris fegyverek
betiltásáért folyó harc
világnapja
Repülõsök napja

Az egykori Békevilágtanács elnöksége Hirosima
atombombázásának évfordulóját 1978-ban
világnappá nyilvánította.
Lorettói Boldogságos Szûz Mária a repülõsök
védõszentje.

15.
20.

Államalapítás ünnepe

SZEPTEMBER
1.

A II. világháború
emléknapja
elsõ vasárnap Bányásznap

7.
8.
8.
12.

14.

A török Buda
emléknapja
Írástudatlanság elleni
küzdelem napja
Fizioterápiás világnap
Gyermekek világnapja

A keresztény egység
napja

Ezen a napon emlékeznek meg a II. világháború
kitörésérõl.
1950 óta a ünneplik. 1991 óta a hivatalos
bányásznap december 4-e, Szent Borbála, a
bányászok védõszentjének napja.
Buda visszafoglalásának emlékére
1968. 09. 08-tól az (alfabetizálás) nemzetközi
napja, az UNESCO kezdeményezésére ünneplik
E napon felhívást intéznek a világ országaihoz,
hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek
1959. évi ENSZ deklarációban megfogalmazott
jogait
1996. szept. 14-én rendezték meg eloször az
ezeréves fennállását ünneplo Pannonhalmi
Foapátságban

15.

Mozdonyvezetõk napja

16.

Hangzáskultúra napja

16.

Az ózonréteg
A Montreali jegyzokönyv aláírásának évfordulója
védelmének világnapja (1987. 09. 16-án írta alá 46 alapító ország a
magaslégköri ózonréteg védelmét szolgáló M-i jet. Mára 165 ország csatlakozott az
egyezményhez.
Takarítási világnap
1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja
(UNEP) meghirdette a takarítási világnapot.
Jelszava: Gondolkodj világméretekben és
cselekedj otthon.
Rokkantak napja
1981-ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar
eseménysorozatának szervezésére létrehozott
bizottság hirdette meg.

18.

18.

21.

Magyar Dráma napja

23.

Nemzetközi
hulladékgyûjtõ világnap

utolsó
vasárnap
27.

27.

A Magyar Írók Szövetségének javaslatára 1984tõl évente ünneplik Madách: Az ember tragédiája
c. dráma õsbemutatójának napján.

Hallássérültek
világnapja

A Siketek Nemzetközi Szövetsége határozata
alapján 1958 óta minden év szeptember hó utolsó
vasárnapján ünneplik.
Idegenforgalmi világnap 1980 óta ünneplik az Idegenforgalmi
Világszervezet határozatára azzal a céllal, hogy
elosegítsék a turizmus vezeto iparággá válását.
A fehér kendõ napja
1993-ban a grúz nõk a maguk eszközeivel vették
fel a küzdelmet a háború ellen: fehér kendõben
tüntettek, amely azóta a béke és a fegyverszünet
kifejezõje lett. Magyarország 1994-ben
csatlakozott a megmozduláshoz.

OKTÓBER
1.

Idõsek napja

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben e napot az idõsek
világnapjává nyilvánította.

1.

Zenei Világnap

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata
alapján 1975 óta ünnepeljük.

Habitat napja

1986. okt. 6-án rendezték meg elõször az ENSZ
Emberi Települések Bizottságára (Habitat) utalva.
Célja a települések életviszonyainak minõségi
javítása. Mindenki számára biztosítani kell a
legelemibb jogot, a kellemes otthont.
1991 óta tartják Magyarországon.
Az olasz katolikus rendalapító 1181-1226 között
élt. 1228-ban avatták szentté. A kereskedok, a
szegények, a szociális munkások és a
környezetvédok védoszentje.

elsõ hétfõ

elsõ vasárnap Állatok világnapja
4.
Szent Ferenc ünnepe

5.

Wallenberg nap

6.

Építészek világnapja

1998-tól tartják e napon. Az Építészek
Nemzetközi Szövetsége (VIA) nyilvánította
világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az
ember környezetét meghatározó módon alakító

építészetre. Magyarországon 1988-ban
ünnepelték meg elõször.

8.

Aradi vértanúk napja Nemzeti gyásznap
Madárfigyelõ világnap

9.

Postai világnap

6.

Szent Dénes ünnepe

10.

A lelki egészség
világnapja

14.

Szabványosítási
világnap

15.

Fehérbot világnap

15.

A látássérültek
nemzetközi napja

17.

Szegénység elleni
küzdelem világnapja

18.

Élelmezési világnap

21.

Földünkért világnap

24.

ENSZ Napja

31.

31.

1874. október 9-én alapították az Általános
Postaegyesületet (utóbb Egyetemes
Postaegyesület), amely a nemzetközi
postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése
érdekében jött létre. A 22 alapító ország között
volt Magyarország is. 1948-tól az ENSZ
szakosított intézménye.
A Lelki Egészség Világszervezete nyilvánította
világnappá. Magyarországon 1994 óta tartják.
Célja felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy
a lelki betegségben szenvedõ emberek ugyanúgy
rendelkeznek az emberi méltóság, az egyenlõség
elidegeníthetetlen jogával, mint az emberiség
valamennyi más tagja.
Célja az országok muszaki elszigeteltségének
megszüntetése, közös szabványok elkészítése és
azok alkalmazása. 1946-ban ezen a napon
alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet, az ISO.
Célja a közvélemény figyelmének felhívása a
vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére,
keresve gondjaik megoldásának lehetõségeit, a
társadalomba való széleskörû és teljesebb értékû
beilleszkedés útját.
1992-ben nyilvánította azzá az ENSZ. A világnap
gondolata Joseph Wresinszky atyától, a Segítség
Mindenfajta Nyomorúság Elleni Negyedik
Világmozgalom (ATD) alapítójától származik.
Magyarországon 1996-tól emlékeznek meg a
világnapról.
Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági
Szervezete, a FAO Rómában ülésezõ
konferenciája magyar határozati javaslat alapján
nyilvánította világnappá. Az éhínség elleni harc
napja egybeesik a FAO megalakításának
évfordulójával.

Az ENSZ 1945 október 24-én jött létre e
történelmi jelentõségû esemény emlékére minden
évben megünneplik az Egyesült Nemzetek
Napját.
Takarékossági világnap A világ Takarékpénztárainak 1924-ben tartott elsõ
kongresszusán hozott határozat értelmében
minden év októberének utolsó munkanapján
tartják világszerte.
A reformáció
Luther Márton 1517-ben ezen a napon
emléknapja
függesztette ki tanait a wittenbergi vár kapujára.

NOVEMBER
1.

Mindenszentek napja

2.

Halottak napja

A X. században egy krími kolostorból indult

3.

A magyar tudomány
napja

55/1997. (IV. 3.) Kormányrendelet alapján.
1825-ben ezen a napon ajánlotta fel egyéves
jövedelmét Széchenyi István gróf a Tudományos
Akadémia létesítésére.

4.

Az emlékezés napja
Magyarországon
Szent Imre ünnepe

5.
7.

Nemzetközi rákellenes
világnap

12.

Minõségellenõrzési
világnap

13.

Cukorbetegek napja

17.

Füstmentes Nap

20.

Ifjú zenebarátok napja

20.
22.

Ne gyújts rá! világnap

22.
25.

Szent Cecília napja
Magyar labdarúgás
napja

25.

Hálaadás napja - USA

27.

Véradók napja

27.

A Nobel-díj
alapításának napja

A magyar közoktatás
napja

Szent István fia volt, 1083-ban atyjával és
tanítójával együtt avatták szentté A barokk kortól
o a magyar ifjúság védnöke.

Az Európai Minõségügyi Szervezet (EQO) 1992.
november 12-re hirdette meg az elsõ
minõségügyi világnapot. A magyar kormány már
az elsõ évben csatlakozott az EQO felhívásához,
mellyel a szervezet a minõség iránti
elkötelezettség fontosságára kívánja felhívni a
figyelmet.
Az Egészségügyi Világszervezet
kezdeményezésére a nap különbözõ
rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a
dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó
embertársaiknak.
Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968
tavaszán Lisszabonban tartott kongresszusának
határozata alapján 1968 óta ünneplik.
A Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezte
1991-ben a magyar közoktatás helyzetének,
gondjainak bemutatására, valós társadalmi
megítélésének elõsegítése, a közös cselekvés
kialakítása céljából.
A zenészek védoszentje
A magyar Aranycsapat 1953. nov. 25-én
Londonban legyõzte az akkor már 90 éve veretlen
angol válogatottat. E sporttörténeti gyõzelem
emlékére az MLSZ 1993-ban ünneppé
nyilvánította e napot.
A Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy
1988-tól legyen a véradók napja, emlékezve arra,
hogy elõször 1954. november 27-én
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros
véradóknak.

DECEMBER
1.

AIDS-ellenes világnap

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1988ban nyilvánította világnappá.

1.

A békéért
bebörtönzöttek
nemzetközi napja

A világ békemozgalmainak aktivistái minden év
december 1-jén tiltakoznak az igazságtalanul
bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért.

1.
3.

A magyar rádiózás
napja
A fogyatékos emberek
nemzetközi napja

Az ENSZ kezdeményezte, hogy felhívja a
figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa
következtében fogyatékossá válók problémáira.
Szent Miklós püspök emlékére.

6.

Mikulás

9.

16.

Labdarúgás világnapja A FIFA az ENSZ fennállásának 50. Évfordulójáról
e világnappal szeretne megemlékezni (1995).
Emberi Jogok napja
1948. december l0-én az ENSZ-közgyûlésen
elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes
nyilatkozatot. Ennek emlékére az 1950. december
4-i ENSZ-közgyûlés nyilvánította világnappá.
A megvilágosodás
világnapja
A magyar kórusok napja

18.

Kisebbségek napja

1995 óta tartják e napon Magyarországon a
kormány elhatározása nyomán.

26.

Szent István ünnepe

A 35-ben vértanú halált halt keresztény diakónus
a téglavetõk, általában az építõmunkások és a
szerpapok védõszentje.

29.

Szent Tamás ünnepe

10.

14.

