Víz világnapi programok Szegeden
Szegeden hagyományosan sokféle színes programmal várják az érdeklődőket – egymással
együttműködve – az érintett cégek, szervezetek a Víz világnapján.

Programok:
 Víz világnapi Nyílt Napok a Szent István téri víztoronyban
(www.szegedivizmu.hu)
2015. március 20-22.
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 „Pillanatok a Szegedi Vadaspark
életéből” című fotókiállítást is megtekinthetik a látogatók.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, a szegedi egyetem környezettan, illetve
környezettudomány szakos hallgatói a tudomány népszerűsítésére vállalkoznak, érdekes
kísérleteken, feladatokon keresztül (pl. a víz körforgása, nem newtoni folyadék, …).
Vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal is várjuk az érdeklődőket. A Nyílt Napokon
ingyenesen látogatható a víztorony!

A Szent István téri víztorony nyitva tartása:
2015. március 20-22.
péntek: 900-től 1700 óráig, szombat – vasárnap: 1000-től 1700 óráig

 Szegedi Vadaspark (www.zoo.szeged.hu)
6725 Szeged, Cserepes sor 47.
o Március 20-án, pénteken, a Víz világnapján, óvodai és iskolai csoportoknak előzetes
bejelentkezés alapján játékos túra és vetélkedő, vízhez, vízi és erdei állatokhoz kötődő
feladatokkal, kérdésekkel a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával.
o Március 22-én, vasárnap 1000 és 1600 között szezonnyitó szórakoztató családi program, a Víz
világnapjához, és az erdők nemzetközi napjához kapcsolódva, játékos vetélkedővel, több új
európai állat bemutatásával.
 1000-1300 között „Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy” – a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv bemutató kísérletekkel
fűszerezett játékos kérdés-felelet programja.
Március 20-án, pénteken, az előzetesen bejelentkezett gyerekcsoportok számára a
vadasparki belépők árának a felét a Szegedi Vízmű állja!

 ATIVIZIG – MHT Szegedi Területi Szervezete
(6720 Szeged, Stefánia 4. www.ativizig.hu)
Szegedi Területi Szervezet

o Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi
Területi Szervezete rajzpályázatot hirdetett a „Víz és fenntartható fejlődés” szlogenhez,
valamint fotópályázatot a gát- és csatornaőrök munkájához, életéhez kapcsolódóan.
Részletes pályázati felhívás: www.ativizig.hu.
Ünnepélyes eredményhirdetés 2015. március 20-án a szegedi Várban, a „Víz világnapja 2015”
ünnepi megemlékezésen, az ATIVIZIG és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területe
szervezésében.
o Az ATIVIZIG gondozásában lévő Vízügyi Történeti Emlékhelyen állandó kiállítás várja a
látogatókat (cím: Újszeged, Szövetség utca végén a töltésen jobbra, kb. 300 m). Csoportok
látogatása előzetes bejelentkezés alapján! Telefon: Martonosi Attila 30/4413306.(http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/Default.aspx)
o I. Országos Gátőrfutás a Víz Világnapján, 2015. március 22-én. Az esemény főszervezője az
Országos Vízügyi Főigazgatóság (http://ovf.hu/hu/esemenyek-2/felhivas-a-2015-marcius-22i-gatorfutasra). Az országos rendezvény szegedi szervezője az ATIVIZIG és az MHT Szegedi
Területi Szervezete (http://www.ativizig.hu/Esemenyek).
o Az igazgatóság Szentesi Szivattyútelepe is nyitva lesz az érdeklődők előtt március 22-én
09:00-15:00 óra között. Csoportoknak előzetes bejelentkezés szükséges! Telefon: ifj. Szabó
Mihály 30/633-8113 (http://www2.ativizig.hu/vizmultx/szensztp.aspx)

 SZTE Füvészkert (www.fuveszkert.u-szeged.hu)
6726 Szeged, Lövölde u. 42.
o Interaktív kiállítás és foglalkozás a SZTE Füvészkertben ovisoknak és általános iskolásoknak
2015. március 16-27. között.
o A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadjuk. Extra kedvezményként amennyiben
egy intézményből 2, vagy több csoport részt vesz a programon, a foglalkozások díjából 50%os kedvezményt biztosítunk! Nyitva tartás: 900-1700 óráig.
o A jelentkezéseket Balogh-Langer Lajosnál a 06 30/443-3548-as számon, ill. lbalogh@bio.uszeged.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, hogy milyen gazdag a vizek élővilága. Kiderül, hogy milyen trükkökkel képesek
elviselni a növények az évekig tartó szárazságot, hogy mitől fenntartható a fokgazdálkodás
és miért olyan előnyös a halaknak és az embereknek egyaránt. Mikroszkóp segítségével
felnagyított képen át elevenednek meg a szabad szemmel nem látható, apró testű vízi
lényeink.

 Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdő (www.szegedsport.hu)
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24.
o
2015. március 19-20-án (csütörtökön és pénteken) 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 csoportok
több témában, igény szerint előadást hallgathatnak meg Magyarország termálvíz kincséről, a
környezetvédelemről és a víztakarékosság fontosságáról.
o Azoknak a csoportoknak (10 fő felett) akik a fürdő szolgáltatásait ki szeretnék próbálni,
kedvezményes belépési lehetőséget tudnak biztosítani. Előzetes bejelentkezés szükséges a
gomori.csilla@szegedifurdok.hu e-mail címre.
o Március 22-én (vasárnap) 1500-1700 óra között hangfürdő, aqua salsa, vizi tai chi, kreatív
foglalkozások várják a fürdő vendégeit. A „Ki mit tud az Anna vízről?” játékban részt vevő
felnőtteknek és gyerekeknek apró ajándékkal kedveskedik a fürdő.

 Napfényfürdő Aquapolis Szeged
(www.napfenyfurdoaquapolis.com/)
6726 Szeged, Torontál tér 1.
o 2015. március 20-21-22-én kedvezménnyel várják a Napfényfürdő Aquapolis-ba a
csoportokat.
Azoknak a csoportoknak (10 fő felett), akik a fürdő szolgáltatásait ki szeretnék próbálni,
kedvezményes (10%) belépési lehetőséget tudnak biztosítani.
A csoportok előzetes bejelentkezése: marketing@napfenyfurdoaquapolis.com.
Kapcsolódó programok:

 Iskolai Víz Világnapi vetélkedők
o Városi Víz Világnapi vetélkedő általános iskolások részvételével a Gregor József Általános
Iskolában a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával – Tervezett időpont: 2015. március 20.
o Városi Víz Világnapi vetélkedő középiskolások részvételével a SZSZSZI Kossuth Zsuzsanna
Tagintézményében a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával – Tervezett időpont: március 19.

 Sport programok
o EDF DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület: Víz Világnapja a vízen: evezés a Tiszán, száznál több
evezős és kajak-kenus száll vízre együtt. A Tiszán – a Víziteleptől a Belvárosi hídig és vissza –
evezve demonstrálnak a tiszta Tiszáért, az egészséges vízért. Ezen a rövid szakaszon
szimbolikusan megtisztítják a műanyag szennyeződésektől a Tiszát.
Bárki csatlakozhat 2015. március 22-én, vasárnap 10.30-tól a Vízitelepen, vagy a 11 órától a
Tiszán. Indulás 11.00 órakor, várható érkezés a Vízitelepre 11.45 körül.
o SZEGEDI REGATTA A TISZAVIRÁG SE SZERVEZÉSÉBEN: A Boszorkánysziget - Maros-torkolat
közötti 4 km-es távon futamok teljesítése sárkányhajóval. Indulás március 21-én és 22-én
(szombaton és vasárnap), tetszés szerint választható időpontokban. Az indulás és célba
érkezés is a partfürdői vitorlás kikötőből történik. Versenykiírás a www.autoinfo.hu/rekord
oldalon. Jelentkezni lehet Kipper Györgynél a +36 30 978-6313-as telefonszámon.

 Országos Víz Világnapi események, pályázatok
o A Duna Múzeum gondozásában működő Víz Világnapja 2015
(www.vizvilagnap.hu/) megtekinthetőek az országos programok, pályázatok.
Szeged, 2015. március 11.
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