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2. sL melléklet

A Vöröskereszt íevékenységéhez kapcsolódó események és időpotttok

VA LENTIN-NAP - feb ruár I 4.

Szent Valentin napjón világszerte megajóndékozzók szercíleikaí az emberek.

IrGÉSzSEGüGyr VIUGNAp - április 7.

1g48. április 7-én az ENSZ szakosítoít intézményekéní megka:dte nlűkaclését

az Egészségüg,li Világszervezet (WHO), antels,lgk ös,s:chatttrltiúsa, lovcibbd

tevékeny részvétel a környezet védelntében.

i\iEjlíZETI ruíxruElüEs 
^tAP 

- április 10.

A Maglar Rák Liga l993-tól minden évben nemzeti rákellettes ttcl1lot szervez

tipritii ]0-én, Dr. DoltinTer Gyula sebész, eT),eterni íanőr s:ülaíésnaljűt, aki

]902-ben megalakítotía az elsö Orszdgos Rák Bizoít,ságoí, (íltt tillrilis ]0-e a

húsvéti ürutepekre esik, akkor mds idöpontban íaríják.)

A FOLD NAPJA - úprilis 22.

A Föld Napja elnevezésű t,ilágméretű kötttl,ezetvédelmi akciótttt1l - íársadalmi
kezdeményózésként -]970-ien indult el az Egy,e .síilt Átlamokból.

Mag,,arorszógott I990 óta rendezik me7. Célja, hogv tiltako:ó akciókkal
híuj ák fel a fi gltelmet a köntyezet védelmének fontosságára.



L
ANI,ÁK NAPJA

Az amerikai
It()röskereszt

eredetű hag1lo771finy1

honosította nleg, Az elsö
Magtarországtltt o" tyí,.txt,qr i

m e§eml ékezé,s l 1 9 2 r, |nl:La:1 é!

rűzomÓr NAnIA - május 4.

l991-tat ismét nlájtts 4-e a tűzoltók napja |íag,61r6rs:úRotl li:att a llopoll

etttlékeznek nteg Sient Flóricinról, a tűzoltók védös_etttléröl

Ir.tEI,íZETKözt vönösxrnrszT NAp _ májtts 8. ;ly, o',,L 7,1l;y,| 1p'!/;'rrc:,(
.1,, [:';;,t, ,7 rt

tB2y-ban, ezen a napon szi)letert Henry l)mant.st'1c-i t|i:latt'ttll''i'r' rlki l'359-

bet,t szenttanúja yoll a solferítúi üköz;t sebesiilrjei trugiktt,s 1ltts,_íuláscinak, é,s

cz ébresztelte bentte a:í a gonclolatot, hogr, lélrehrl::tltt (,,q_l, nentzeíkö:i

,segélyszenrrrtii, így 18ő3|ban Genften ntegulu1líttllltt t] I,Iem;etközi

trIöröskereszteti:. 
' 

t fti§yo,.ország 1881-úen csatlqko:rltl {l t'őrr)skeres:Íe's

ntozgalonlhoz.

||L|DARAK ÉS rÁr NAPJA - május 10.

1g02. március ]9-én párizsban az európai őllamok egl,e:ntéttt,t kotóttek a

ntezögazrla,ságbatt hasznos ntac]arak ,,édrlrrn érdekébett, A: egt'ezméttY

gláírói, között volt Mag,g7grszág is, ntald ]902-ben ('hernel Istyón

otltitológus szelnezre nte§ elöször az orszá§ban ű tnudaruk és ftik rtaPlát,

a,nelynek megiiruleplését az 1906, L törvénycikk írta clö.

AZ ÁPoLór,tóx NEIIZETKöZI NAPJA _ május 12.

Ililágszerle május ]2_én tartjdk az ópolónök vitdgnaJljtit, arru entltikezve, hogv

t820_ban ezen a napon ,szi)Ierett Florence Űgh-ring,tle, llrit űpolóttö, aki

tevékenységével a krími ltáborúban szerzett érdemeke t,



NEMZETKÖZI GYERMEKNAP - mójus uíolsó vasdrnapju

Á Nemzetközi Demokratikus Nöszóvetség t949. novemberi hatúro:ata alapján

t950-töl ünnepli a világ,

NEMDonÁNvzÓ VLüGNAP
@7HÁNwZÁSMENTES VI r,/ÍGNAp), júttitts 5,

I972. júttius 5_én nyítt meg Stockholtnban "Ember é.s

Etlsz vildgkonferenciója, amely haíórozatitbcm e:t

kö rny ez etv éd elm i nappd n), i l v án ít ot t a,

bio,r:.|l|t,Lt" címntel a:
Ll ll(t1l111 tlent:elk():i

.,| xÁníróSZER_FoGyASzTÁS ELLENI xüznrrcu h,Ii]ltzETKözI

IV,4PJA - június 26.

,4z Iiglesüh Nemzetek Szervezetéttek kozgtűlése ]987-es ltalcit'tl:ctla alalljtitl

] 988-ban renclezték meg elöször ,,A kábiószer elleni k|j:deletn" netnzetközi

nal4ót. /

,,,í -,,-r,'',í.t_ ..r-r'l''',-€L-/"'-/',' _/',l""'t.,/ 
//

-L ;_ 
1 

u_ Jt <;Lt ,

ItOKKAIVTAK NAPJA - szeptentber 18,

]98]_ben a Rokkanrak Nemzetközi Éve ma&l;or e,ret!tjtt,\,sorozatának

szervezésére, lebonyolítására létrehozott nemzeli szerl,e:ö bi:ollság e ttttpot

nlli lvdnított a a rokkantak napj ávd,

T,ÁKARírÁy wt,ieNap/ KöRNYEZETVEDELEIí - sze\íenúer 20,

]992_ben az ENSZ környezetvédelmi szervezete SZepíentber 20_ra meghirdelte

(I ,t,akarítási Világtlapot, antelynek célja ű iiláglnére tű 11ügsllgft,rítcis,.

,Iclszava: "Gondoíkoái világmiretekben és cselekeclj ollhut", Az akció

,AuszlráliábóI indult ahol tgaó4al szeryezik az országo,s ttttgl'!rtkarítás nalYát,

(i, ra ,-; 1, ; l l t (' (',,,'.ju, ("7 i,i'C7 "' / '{ ."r C
,J ,f-,-, ,,/ /,/



I
IDÓSEK wüeNapIA - október I.

lt,{inc]en évben október l-én emlékeznek meg világszeríe a: idósakrÖl, miuíúlt

tlz IjNSZ kózgltűIés ]99I-ben a na1lot az idösek világtulljúvá lt.l'ilt'áttítcltlu.

ilrú,,i ía.{, ( c.!)1i_p,_íL" !,ul!^.l:_lL._t ,:r,l<,Á ) ,|, io'7u"v,,s _*{_,{_:L , <_t,s,,,,

-i.| l t!,i *'

..{maToK VrI.ÁGNA?JA - október ekö vasdrnapjct ,,) l

,4z Állarok Vilúgtta1|út lttag1,arországott I 99 ] _t(l ] tctt,t1 úk.

IL4BITÁT VILÁGNAP - október első

,4 íIabitat l/ilágnapot ]986. október 6-átt yilri+szeríe elő,r:ör rcttile:íék mc8 0Z

liNSZ Enlberifuellpilések Bizottsúgára, a Habitatra ulrtll,tt ,4 vil,igtlaP célja,

ltogy, felhíuja a rtá,ntrreí uz e8))séges cselekt,ésre, Qllttilk t'rtlckil'ett, hrlg1' tt

,,iIigőn ,ríndri őmber számcil,a birnrftori Iehes,sen 0 lt'gt'lcnihb entheri

.1ogőt, a kellemes olthotlt és a jó lakáskaralmén.l,ekeí.

ürÁssnnümrrc NEIlíZETKözt x.l,pu - FEIIER I|OT 
^'EtrIZETKÖZI,\IrlPJA - okíóber 15.

Célja a közvélemény _fig),elméttek felhívdsa a vakok és gt,cttgt|lilátók sujálos

heíy2gl6re, keresye'goictjaik nlegoldásának lehetöségeil, tt lrir,sudalomba

vaió széles kc;rű és teljesebb értékű beilleszkedésük titlát.

ÉmLurznst VIUGNAy - október 16.

Az I1NSZ Élelmezési és Mezögazdasági Szen,ezeíe, a ]""1() ]Irjnáhon iiléscrÖ

kon.ferenciiija I979-ben magyar határozaíi jal,ctslat alu1llán |'ilÚ,gélelttte:ési

},{qmuk nyilvánítotía október ] 6-ót.

|'I|RADÓK NA?IA - novenúer 27.

A Magtar Vöröskereszl IlIL Kongresszusa ]987-ben Jilgrultct el és u:r5Ía

iinnepeljük az önkéntes véradókat.



-Nl' eVÚnS ft.,d" VIUGNAP - noventber harmadik csiiíöríöke

A Nemzetközi Rúkellenes Unió (U\C'C) ajánlása
alapján ezen a napon az egész világon entberek nlilliói prribálnak felhagj,,ni a
dohónyzás káros szenv edélyével.

ÁIDS ELLENI wt-,ÍeNaP - december I.

]988-ban december 1-jét AIDS Elleni Vilógrctplú tt_l,ilvánítotía az,,Iigészségüg/i Világszeryezet (WHO). A WIIO ezzel i.s fclltí|tt a Jiglg|tnet a
n em zetközi ö s szefo gá s szüks é ges s égé re.
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