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DÁTUM

VILÁGNAP

ESEMÉNY

Február 2.

Szerzetesek
világnapja

Február 3.

Szent Balázs napja

Február 4.

Rákellenes világnap

Február 6.

A magyar
rádiótechnikai
fegyvernem napja

Február 11.

Betegek világnapja

Február 13.

Budapest ostroma
végének emléknapja

A katolikus egyház 1997 óta ünnepli ezen a napon II.
János Pál pápa kezdeményezésére azt a mintegy
egymillió férfit és nőt, akik szerzetesként élik
életüket.
Örmény származású katolikus püspök, vértanu
ünnepe. A torokfájásban szenvedők és a birkanyírók
védőszentje.
Az International Union Against Cancer (UICC) 2000
februárjában Párizsban tartott első rákellenes
világkongresszusán hirdették meg annak emlékére,
hogy a kongresszus február 4-én történelmi
dokumentumot írtak alá, amely világméretű
összefogásra szólít fel a rák ellen.
Elõször 1994-ben tartották meg ezt a napot, arra 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.
1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére
ünneplik. Célja, hogy „Isten egész népe kellő
figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a
szenvedés megértését.”
1945.
február
13-án
befejeződött
Budapest
felszabadítása a fasiszta és nyilas uralom alól. A
szovjet erők (hivatalosan) Budapestet nem
„felszabadították”, hanem ellenséges városként
„bevették”.

Február 14.

Bálint-nap

Február 21.

Az anyanyelv
nemzetközi napja
Bűncselekmények
áldozatainak napja

Február 22.

A szerelmesek ünnepe. Ismert még Valentin-nap
néven is.
Banglades javaslatára az ENSZ hirdette meg, és 2000ben ünnepelték először.
1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a
bűncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a nap
azóta a kontinens számos országában az áldozatok
napja.

jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé
vált Angliában és Franciaországban.
Ennek a szentről elterjedt egyik történet
képezte az alapját.

Szent
Bálint napja

Eszerint mielőtt keresztény hite miatt
II. Claudius császár idején kivégezték,
Bálint a hite erejével a börtönőre vak
leányának visszaadta a látását. Mielőtt –
a hagyomány szerint – február 14-én
kivégezték, búcsúüzenetet küldött a
lánynak, amelyet így írt alá: „A Te
Bálintod.”
Ez
a
Bálint-napi
üzenetküldés eredetének leggyakoribb
magyarázata.
A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a
keresztény szokások szerint megeskette
egymással, köztük katonákat is, akiknek az
akkori császári parancsok értelmében nem lett
volna szabad házasságra lépni. Egy további
történet arról számol be, hogy ő volt az első,
aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt
összeadott.

Szent Bálint (Valentin) a szerelmesek, a
lelki betegek és az epilepsziával élők
védőszentje. Világszerte, de főleg az
angolszász országokban Bálint napján
tartják Valentine's Day ünnepét, amely
Magyarországon az angol nyelvű elnevezés
átvétele miatt mint Valentin-nap vált
ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől
kezdődően. Ezen az ünnepen a szerelmesek
megajándékozzák szerelmüket.
A keresztény szokás eredete, hogy Szent
Bálint, Terni püspöke a 14. században a

A friss házaspárokat megajándékozta
kertje virágaival. A hagyomány úgy
tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag
alatt születtek.

