
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az idei Víz Világnapja a nemzetközi együttműködésre igyekszik felhívni a 
figyelmet. Szegeden a Víz Világnapját már évek óta az együttműködés jellemzi, 
hiszen szinte minden érintett cég, szervezet kiveszi a részét a Víz Világnapi 
programokból. Mindezt pedig egységbe foglalta/foglalja a „Pecsétgyűjtés” akció, 
mely során az a cél, hogy a szegediek és a Szegedre látogatók minél több vízhez, 
Víz Világnapjához köthető helyszínt megtekintsenek, részt vegyenek az ott 
szervezett programokon. 
Nincs ez másképp idén sem, sőt, a programok sora és az érintettek köre tovább 
bővült. 
Célunk elsősorban a figyelem felhívás, tudatosítani szeretnénk, hogy a víz 
természeti kincs, megóvandó érték. Célunk továbbá a víz életünkben betöltött 
szerepének/szerepeinek bemutatása, szemléletformálás, a közös gondolkodás, 
annak bemutatása, hogy ha akarunk, akkor mindannyian tehetünk valamit a 
vízért, magunkért, jövőnkért! 

 
Várunk mindenkit Víz Világnapi programjainkon, rendezvényeinken! 

 
 

 Víz Világnapi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban 
2013. március 22-24. 

 
Az „Öreg Hölgy”, a Szent István téri műemlék víztorony ismét Nyílt Napokon várja az érdeklődőket a Víz 
Világnapja alkalmából. 
Az állandó kiállítások – a szikvíz, a fizika története – mellett a Te Is Szereted A Tiszát környezetvédelmi 
projektet bemutató kiállítást tekinthetik meg, valamint Szeged panorámájában is gyönyörködhetnek a 
látogatók. A Nyílt Napokon ingyenesen látogatható a víztorony! 

 
A Szent István téri víztorony nyitva tartása: 

2013. március 22.-23.-24. (péntek - szombat - vasárnap) – 10-től 17 óráig 
 

 
2013. évi Víz Világnapi ünnepség a Víztoronyban 2013. március 22-én 930 órakor 

a Szegedi Vízmű Zrt., a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete szervezésében és közreműködésével. 

 
 



 

 

 Víz Világnapi programok 
 

 Szegedi Vadaspark (www.zoo.szeged.hu) 
6725 Szeged, Cserepes sor 47.  

 

o Március 22-én, pénteken, a Víz világnapján óvodai és iskolai csoportoknak előzetes bejelentkezés 
alapján játékos túra és vetélkedő, vízhez, vízi állatokhoz kötődő feladatokkal, kérdésekkel – a Szegedi 
Vízmű Zrt. támogatásával  

o Március 23-án, szombaton Víz világnapi szórakoztató családi program, játékos vetélkedővel, látványos 
állatetetésekkel, a borjúfóka bemutató tervezett átadásával 

o A Szegedi Vadasparkban megszervezésre kerülő Víz Világnap rendezvényhez csatlakozik a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztálya „A víz az 
élet - játékos kvíz gyerekeknek” kérdés-felelet programmal. 

 
Március 22-én, az előzetesen bejelentkezett gyerekcsoportok számára a vadasparki belépők árának a felét 

a Szegedi Vízmű állja! 
 

 ATI-VIZIG (www.ativizig.hu) 
 

o Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gondozásában lévő Vízügyi Történeti Emlékhelyen állandó 
kiállítás várja a látogatókat (cím: Újszeged, Bérkert és Szövetség utcán keresztül, Szövetség utca végén 
a töltésen jobbra, kb. 300 m). 

o  Pecsétgyűjtés: 2013. március 18. és 29. között, H-Cs 08:00-15:00, Pénteken 08:00-13:00 óra között. 
Csoportok látogatása előzetes bejelentkezés alapján! Telefon: Martonosi Attila 30/441-3306. 

o Bővebb információ a kiállítóhelyről: http://www.atikovizig.hu/vizugyimuzeum/Default.aspx 
 

 SZTE Füvészkert (www.fuveszkert.u-szeged.hu) 
6726 Szeged, Lövölde u. 42.  

 

o „Még a kaktusz sem élhet víz nélkül…” – interaktív kiállítás és foglalkozás a SZTE Füvészkertben 
ovisoknak és általános iskolásoknak 2013. március 18-29. között. 

o A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk. Extra kedvezményként amennyiben egy 
intézményből 2 vagy több csoport részt vesz a programon a foglalkozás díját elengedjük, csak a 
belépőjegyet kell megváltani! Nyitva: 9-16 óráig 
A jelentkezéseket Németh Anikónál a 06 30/ 749-2375-ös számon, ill. vnemeth@bio.u-szeged.hu címen 
várjuk. 

o Időszakos kiállításunk segítségével bemutatjuk, hogy a víz nemcsak hétköznapjaink nélkülözhetetlen 
eleme, hanem a földi élet alapja is. A foglalkozásokon a gyerekek játékos kísérletekkel megismerhetik 
a víz számos tulajdonságát, megtudhatják miért is fontos vizeink védelme. Ízelítőt kapnak a vízi- és 
szárazságtűrő növények világából, találkozhatnak a vizek apró állataival, terepasztal segítségével 
modellezhetik a csapadék felszínformáló munkáját. 

 

 Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő (www.szegedsport.hu) 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24. 

 

o Március 22-23-24-én várják az Anna Fürdőbe az iskolás csoportokat. A gyerekek vezetett séta során 
megtekinthetik az 1896-ban épült műemlék fürdőt, megkóstolhatják az 1927-ben feltárt Anna 
Gyógyvizet. A gyerekek képekkel illusztrált előadást hallgathatnak meg „Az egészséges fürdőzés 
nyomában” címmel (A víz szerepe az életünkben, Magyarország gyógy- és termálvizei, a tisztálkodás 
szerepe-, fontossága, a fürdők vízkezelése, a vizek minőségét befolyásoló tényezők, a helyes fürdő és 
uszodahasználat, balesetek megelőzése a fürdőkben). 
Azoknak a csoportoknak (10 fő felett) akik a fürdő szolgáltatásait ki szeretnék próbálni, kedvezményes 
belépési lehetőséget tudnak biztosítani. 

o A csoportok előzetes bejelentkezése: gomori.csilla@szegedifurdok.hu. 
 

 Napfényfürdő Aquapolis Szeged (www.napfenyfurdoaquapolis.com/) 
6726 Szeged, Torontál tér 1. 
 
o Március 22-23-24-én kedvezménnyel várják a Napfényfürdő Aquapolis-ba az iskolás csoportokat. 

http://www.zoo.szeged.hu/
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http://www.atikovizig.hu/vizugyimuzeum/Default.aspx
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o Azoknak a csoportoknak (10 fő felett) akik a fürdő szolgáltatásait ki szeretnék próbálni, kedvezményes 
(10%) belépési lehetőséget tudnak biztosítani. A kedvezmény igénybevételének feltétele legalább két 
helyszínen pecsétek gyűjtése a Víz Világnapi pecsét-gyűjtés keretében. 

o A csoportok előzetes bejelentkezése: marketing@napfenyfurdoaquapolis.com. 
 

 Családi vetélkedő az Agórában 
6722 Szeged, Kálvária sgt. 23. 

 
o Március 23-án, szombaton 9

00
-kor Víz Világnapi Családi Vetélkedőre kerül sor a Szent-Györgyi Albert 

Agórában, az Agóra és az Optimum
2
 Egyesület szervezésében. 

 
Nyeremények: vadasparki és füvészkerti belépők, fürdőbelépők, különböző ajándékok a Szegedi 
Vadaspark, a Füvészkert, Anna Fürdő, a Napfényfürdő Aquapolis, a Szegedi Vízmű Zrt, az ATI-VIZIG 
felajánlásával. 
 
Jelentkezés és további tudnivalók: www.agoraszeged.hu 
 

 Iskolai Víz Világnapi vetélkedők: 
 

o Városi Víz Világnapi vetélkedő általános iskolások részvételével a Gregor József Általános Iskolában a 
Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával – Tervezett időpont: március 22. 

 
o Városi Víz Világnapi vetélkedő középiskolások részvételével a SZSZKSZ Kossuth Zsuzsanna Eü-i és 

Könnyűipari Tagintézményében a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával – Tervezett időpont: március 21. 
 

 Víz Világnapi pecsét-gyűjtés 
 

Szent István téri víztorony – Vízügyi Történeti Emlékhely – Vadaspark – Füvészkert – Anna Fürdő: 
A helyszínekre kilátogató iskolák, óvodák, egyéni látogatók a „Víz Világnapi pecsét-gyűjtés” lapon gyűjthetik 
a pecséteket. A látogatóknak legalább 1 helyszínen le kell pecsételtetni a gyűjtő lapot, ezzel igazolva, hogy 
látogatást tett valamely Víz Világnapi helyszínen. A lap másolható, de megtalálhatják még a Szegedi Vízmű 
Zrt. (www.szegedivizmu.hu), az ATI-VIZIG (www.ativizig.hu), a Vadaspark (www.zoo.szeged.hu), a 
Füvészkert (www.fuveszkert.u-szeged.hu) és az Anna Fürdő (www.szegedsport.hu) honlapján is, illetve a 
helyszíneken is kihelyezünk belőle példányokat. 
 
A legalább egy pecsétet összegyűjtők között különböző ajándékokat, vadasparki és füvészkerti belépőket, 
fürdőbelépési (Anna Fürdő, Napfényfürdő Aquapolis) lehetőséget sorsolunk ki. 
 

 Országos Víz Világnapi események, pályázatok 
 
A Duna Múzeum gondozásában működő Víz Világnapja 2013 honlapon (www.vizvilagnap.hu/). 
 
Szeged, 2013. március 6.  
 
Bővebb információ: 
Balaton Krisztina 
kommunikációs vezető 
Tel.: 62/558-808 
e-mail: balaton@szegedivizmu.hu 
 

      
 

Szegedi Vízmű Zrt.  

A víz az élet forrása 
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