
VILÁGNAPOK OKTÓBERBEN 

Dátum Név Megjegyzés 

október 1. 

a zene világnapja 
1975 óta, UNESCO, Yehudi Menu-
hin kezdeményezésére 

az idősek világnapja 1991 óta, ENSZ 

október 2. 

az erőszakmentesség világnapja 
Mahátma Gandhi születésnapján –
 2007 óta) 

a sztómások világnapja 1993 óta, a WHO kezdeményezésére 

október 4. az állatok világnapja 

Assisi Szent Ferenc, az állatok védő-
szentje napján, Az olasz katolikus rend-
alapító 1181-1226 között élt. 1228-ban 
avatták szentté. A kereskedők, a sze-
gények, a szociális munkások és a kör-
nyezetvédők védőszentje. 

október 4-10. a világűr világhete World Space Week 2000 óta 

október 5. pedagógus jogok világnapja 

1994 óta; az UNESCO és 
az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet) 1966. október 5-én fogadta el a pe-
dagógusjogokról szóló, 150 paragrafus-
ból álló határozatot 

október 6. Építészek világnapja. 

1998-tól tartják e napon. Az Építészek 
Nemzetközi Szövetsége (VIA) nyilvání-
totta világnappá, hogy ezzel is felhívja a 
figyelmet az ember környezetét megha-
tározó módon alakító építészetre. 

október 8. Madár megfigyelési világnap. 
 

október 9. postai világnap 

1964-től; elsősorban az USA-ban ün-
neplik, 1874. október 9-én alapították az 
Általános Postaegyesületet (utóbb 
Egyetemes Postaegyesület), amely a 
nemzetközi postaszolgálat összehango-
lása, továbbfejlesztése érdekében jött 
létre. A 22 alapító ország között volt 
Magyarország is. 1948-tól az ENSZ 
szakosított intézménye. 

október 10. 

A halálbüntetés elleni harc világ-
napja  

a lelki egészségvilágnapja 

vagy Mentális Egészség Világnapja; a 
Mentális Egészség Világszövetségének 
kezdeményezésére,1994 óta. A Lelki 
Egészség Világszervezete nyilvánította 
világnappá. Magyarországon 1994 óta 
tartják. Célja felhívni a közvélemény 
figyelmét arra, hogy a lelki betegségben 
szenvedő emberek ugyanúgy rendel-
keznek az emberi méltóság, az egyen-
lőség elidegeníthetetlen jogával, mint az 
emberiség valamennyi más tagja. 
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október 14. 

szabványosítási világnap 

Célja az országok műszaki elszigetelt-
ségének megszüntetése, közös szab-
ványok elkészítése és azok alkalmazá-
sa. 1946-ban ezen a napon alakult meg 
a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, 
az ISO. 

Steve Jobs Nap 

Ezen a napon az Apple társalapítójának 
munkássága előtt tisztelegő rajongók 
teniszcipőt, kék farmert és fekete gar-
bóba öltenek.[forrás?] 

október 15. 

a fehér bot (a vakok és gyengén 
látók) nemzetközi napja 

1988 óta a látássérültek nemzetközi 
napja. Célja a közvélemény figyelmének 
felhívása a vakok és gyengén látók sa-
játos helyzetére, keresve gondjaik meg-
oldásának lehetőségeit, a társadalomba 
való széleskörű és teljesebb értékű beil-
leszkedés útját. 

falusi nők világnapja 
 

kézmosás világnapja OKT. 15. 

október 16. 

élelmezési világnap 

1979 óta. Az ENSZ Élelmezési és Me-
zőgazdasági Szervezete, 
a FAO Rómában ülésező konferenciája 
magyar javaslat alapján nyilvánította 
világnappá. Az éhínség elleni harc nap-
ja egybeesik a FAO megalakításának 
évfordulójával. 

a kenyér világnapja 
 

október 17. 

a szegénységelleni küzdelem vi-
lágnapja 

1992-ben nyilvánította azzá az ENSZ. A 
világnap gondolata Joseph Wresinszky 
atyától, a Segítség Mindenfajta Nyomo-
rúság Elleni Negyedik Világmozgalom 
(ATD) alapítójától származik. Magyaror-
szágon 1996-tól emlékeznek meg a vi-
lágnapról. 

október 20. 

a csontritkulás nemzetközi napja 
 

Statisztikai Világnap 
en:Az ENSZ Közgyűlése 2010. június 3-
án október 20-át Statisztikai Világnappá 
nyilvánította[29]

 

október 21. Földünkért világnap 
 

október 22. 

a dadogáselfogadásának nemzet-
közi világnapja  

október 24. 

az ENSZ világnapja 
1945 október 24-én jött létre a világ-
szervezet létrehozásának egyezménye. 

az Origami Világnapja 

Magyar Origami Kör honlapja Ezen a 
napon született Lillian Oppenheimer, az 
Angol Origami Szövetség (BOS) és az 
Amerikai Origami Szövetség (Origami 
USA) alapítója, aki világszerte népsze-
rűsítette az origamit. 
Az Origami világnap honlapját az Ori-
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gami USA működteti. Itt gyűjtik az ün-
nephez kapcsolódó rendezvényeket, 
ötleteket, és kérik, hogy minél többen 
kapcsolódjanak be a megemlékezésbe 
akár egy ünnepi esemény szervezésé-
vel világszerte. 

október 24–30. lefegyverzés hete  Disarmament Week 

október 28. az animáció világnapja 
2002 óta, Nemzetközi Animációs Film-
művész Szövetség (ASIFA) ajánlására. 

október 31. A reformáció emléknapja. 
Luther Márton 1517-ben ezen a napon 
függesztette ki tanait a wittenbergi vár 
kapujára. 

október utolsó 
munkanapja 

Takarékossági világnap 

A világ Takarékpénztárainak 1924-ben 
tartott első kongresszusán hozott hatá-
rozat értelmében minden év októberé-
nek utolsó munkanapján tartják világ-
szerte. 
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