
 

  

 

 
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A VÍZ VILÁGNAPJÁT! 

2013. március 22-én 10.00-15.00 óra között 
 

Víz világnapi programok sokaságával várjuk  

az óvodásokat,iskolásokat és minden kedves érdeklődőt 
 

HELYE:  

a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság székháza előtti tér 

Gyula, Városház u. 26. 
 

 

A Víz Világnap ez évi mottója azt az emberi összefogást jelképezi – egy adott országon belül, vagy 

nemzetközi szinten -, amely a vizek hasznosítására, mennyiségi és minőségi védelmére, a vízkészletek 

igazságos szétosztására, vagy a vizek kártétele elleni küzdelemre irányul. 

Felhívás óvodások és kisiskolások részére: 

Készítsd el kedvenc vízi állatod képmását, melyet a nap folyamán az igazgatóságunk előtt felállított 

stilizált tavon, illetve tengeren helyezhetsz el. 

Felhívás iskolások részére: 

Élőképek a vízi együttműködés jegyében, alkossatok osztálytársaitokkal élőképet, mely az emberi 

összefogást jelképezi vizek hasznosításával, védelmével, a vízkészletek igazságos szétosztásával 

kapcsolatban. (Részletek honlapunkon: www.kovizig.hu) 

 
BEMUTATÓK 

 Árvízvédelem - belvízvédelem 

 Makett bemutató (hajó makettek, híd makett, tűsgát makett, vízimalom) 

 Kísérletek a vízzel (édesvíz-tengervíz vizsgálata, víz, mint oldószer, légnemű anyagok vizsgálata, 

vízminőség, laboreszközök bemutatója, mérőműszerek, vezetőképesség-mérés) 

 Belvízvédelmi szivattyútelep működési elvének bemutatója terepasztalon 

 Vízhozammérés 

 A Kormorán Búváriskola bemutatója - búvárkodás és a környezetvédelem, mit lehet tenni a 

tengerek szennyeződésének megakadályozásáért, a korallzátonyok szerepe, biológiája.  

Ismerkedés a búvárfelszerelésekkel, vajon milyen lehet légzőkészülékkel lélegezni? 

 Gépbemutatók: (daru, úszó nádvágó gép) 

 Vízhordó akadálypálya 

 „Vízivó” pult 

 Kézműves foglalkozások 

 

PROGRAMOK 

Délelőtt: 

10.00 óvodás csoportok érkezése 

 A gyermekek által készített vízi állatok elhelyezése a stilizált tavon, illetve tengeren 

10.15 a Bodoki-szökőkútnál felállított színpadon ünnepi műsor  

 Víz Világnapi köszöntő 

 Pepe a „Vízi” Manó műsora 

 Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézményeinek ünnepi műsora 

Délután: 

13.00 iskolás csoportok érkezése 

13.30 a Bodoki szökőkútnál felállított színpadon ünnepi műsor 

 Víz Világnapi köszöntő 

 A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Tagintézményeinek műsora 

 Bemutatkoznak az „Élőképek a vízi együttműködés jegyében” című felhívás nyertesei a színpadon. 

 

A programokkal kapcsolatban információ kérhető: 

Pozsárné Kaczkó Zita, titkársági csoportvezető 

e-mail: kaczko.zita@kovizig.hu,  06-66/526-401   06-30/985 1535 

 

Szeretettel várunk mindenkit víz világnapi programunkra! 

 

TÁMOGATÓINK: 
Magyar Hidrológiai Társaság Békés Megyei Területi Szervezete  

KÖR-KÖVIZIG Önálló Szakszervezete, Boldog Kft. 

mailto:kaczko.zita@kovizig.hu

