
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Víz világnapja alkalmából a Szent István 

téri víztorony ismét látogatható 
2022. március 18-19. 

 

A világnapok olyan különleges napok, amikor – ha csak rövid időre is – az emberiség 
számára fontos dolgokra irányul a figyelem. Március 22-e világszerte a Víz Világnapja, 
az ENSZ 1993. évi Kongresszusa nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává. Ezek a 

napok kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a környezettudatos szemlélet-formálásra, felhívni a figyelmet a 
vízre, a vízkészletek megóvására, és a vízminőség megőrzésének 
fontosságára. 
 
Az ivóvíz – A földi élet egyik legfontosabb tényezője a víz. Minden 
életműködéshez szükség van rá, nélküle a növények kiszáradnak, 
nem lenne állati, emberi élet sem. De hiába borítja víz bolygónk 
kétharmadát, mégis csak elenyésző százaléka a könnyen 
hozzáférhető édesvíz.  
Ma még hazánkban természetes, ha megnyitjuk a csapot, akkor 
ivóvíz folyik belőle. Megisszuk, fürdünk benne, főzünk, mosunk, 
mosogatunk vele. Használjuk kézmosáshoz, fogmosáshoz, 
takarításhoz, locsoláshoz, a WC öblítéséhez, vagy kocsimosáshoz is. 
Magyarországon egy ember átlagosan napi 110 liter vizet használ el, ami akár a felére is csökkenthető egy kis 
odafigyeléssel. De hogyan jut el a hozzánk az ivóvíz? 
Mindezekről szól az alább kisfilm, ami AZ "ÉLŐVIZEINK TISZTASÁGÁNAK VÉDELME, ÉS TUDATOS 
VÍZHASZNÁLATRA NEVELÉS A KLÍMA VÁLTOZÁS KORÁBAN" TÁRGYÚ „KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 A 
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” projekt keretében készült: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyrh_FtOIVU 
 

A szennyvíz – A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás napjainkban különösen kiemelt feladat. A környezetbe tisztítás 
nélkül visszaengedett szennyvíz környezetszennyezést okozhat. 
Fontos hogy tudatosan, odafigyeléssel használjuk a csatorna hálózatot! Bizonyos szennyező anyagok dugulást okozhatnak 
a csatornarendszerben illetve a szennyvízkezelési technológia is nehezen tud megbirkózni azokkal. Ezért nagyon fontos, 

hogy ne juttassunk a szennyvízcsatornába konyhai maradékot, használt 
sütőolajat, zsírt, nedves törlőkendőt, pelenkát, egészségügyi betétet, 
maszkokat, ruhákat, gyógyszereket, benzint, vegyi anyagokat, 
robbanásveszélyes folyadékot valamint építési törmeléket, fém illetve 
műanyag hulladékot!  
 

Mindezekről szól az alább kisfilm, ami AZ "ÉLŐVIZEINK 
TISZTASÁGÁNAK VÉDELME, ÉS TUDATOS VÍZHASZNÁLATRA NEVELÉS 
A KLÍMA VÁLTOZÁS KORÁBAN" TÁRGYÚ „KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 
A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” projekt 
keretében készült: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs_Ie6HoEzw  

Víz világnapja a Szegedi Vízművel 
www.szegedivizmu.hu 

 

A filmek a Szent István téri víztoronyban is megtekinthetőek 2022. március 18-19-én. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyrh_FtOIVU
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_Ie6HoEzw


 

 

Információ: 
Balaton Krisztina 
kommunikációs vezető  
Tel.: 62/558-808 
e-mail: balaton@szegedivizmu.hu 

  Szegedi Vízmű Zrt. 
   www.szegedivizmu.hu 

 
A víztoronyban, az állandó kiállítások (a szikvíz, illetve a fizika története) mellett továbbra is láthatóak időszakos 
kiállításunkon általános iskolások alkotásai „Ivókút szépítés – Tervezz díszítést a „kék” nyomós kutakra!” és 
„Plakátpályázat – Mit nem szabad a csatornába dobni?” témákban. 
 

 
  

*A kulacsok „megszerzéséhez” regisztráció szükséges: a regisztrációval kapcsolatos anyag (Tájékoztató 
regisztrációhoz) innen letölthető:  
https://szegedivizmu.hu/uploads/downloads/Tajekoztato-regisztraciohoz-2022-jo-
6221c3d53f9ca.pdf 
A víztorony előzetes regisztráció nélkül is látogatható. 

 

A Szent István téri víztorony nyitva tartása: 
2022. március 18-19. (péntek: 9:00-től 17:00, szombat: 10:00-től 17:00) 
Pénteken (március 18-án) ingyenes a belépés a víztoronyba, szombaton 
kedvezményes belépőjeggyel látogatható (300 Ft/fő). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Szeged, 2022. március 4.  

További érdekességek, ismeretterjesztő filmek, 
tájékoztató anyagok a Szegedi Vízmű honlapján 
és Facebook oldalán: 
 

www.szegedivizmu.hu 
https://www.facebook.com/szegedivizmu 
 
 

200 db, 600 ml-es, rozsdamentes 
ivókulacsot (acél kupakkal, többféle 
színben, BPA mentes) kap az az 
iskola, óvoda aki az iskola, óvoda 
létszámához képest a legtöbb 
tanulóval jön el hozzánk a Szent 
István téri víztoronyba!* 
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