
 A víz világnapja  
március 22.   

     Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni 

téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy 

az életben: maga az élet vagy. 

 

Antoine de Saint-Exupéry 



  

  

 

 

   

 

 

 
   A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény.  

Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, 

tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.  

A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és 

Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és 

először egy évvel később, 1993-ban tartották meg először. 



      
  

  

  

  Az ENSZ közgyűlése által 2015-ben elfogadott Fenntartható fejlesztési 

célok 6. pontja azt a célkitűzést foglalja magában, hogy 2030-ig mindenki 

számára biztosítani kell a Földön a hozzáférést az egészséges ivóvízhez. 

Ez a célkitűzés közvetve aláhúzza azt a tényt, hogy a víz témája a nyomor 

elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú kérdése. 



Gyümölcsoltó Boldogasszony  
  Annuntiatio Beatae Mariae Virginis 



 A Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus fogantatásának, illetve a 

születése hírüladásának főünnepe, melyet a római katolikus 

egyház március 25-én ünnepel. 

A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre, vagyis arra 

a bibliai történetre, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz Máriának a 

megtestesülés örömhírét. 



  Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab 

ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus 

fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én 

történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének 

ünnepnapjától, december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és 

így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus 

fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek 

ítélte ünneplését. 

 

 

A gazdák szerint ha a gyümölcsoltást (vagy szemzést stb.) ezen a 

napon végezzük, akkor a növény meg fog maradni és jó termést hoz 

a jövőben. 
 



 Virágvasárnap  

  



Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét 

kezdete a keresztény ünnepkörben. 

A húsvét előtti 7. nap, míg a farsangi ünnepkör vége után 

a 40. nap. 

Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála 

előtti vasárnapon.  

Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy 

az arra méltó személyek útját valamilyen módon 

befedjék.  

Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták 

Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács 

szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat 

vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról 

számol be.   

    A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten 

fontos vasárnap legkorábban március 15-re, legkésőbb április 

18-ra eshet a Gergely-naptár szerint. A katolikusoknál 

a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: napján a 

templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint 

rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást 

vagy körmenetet szoktak tartani. 

A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, 

melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült. 
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