SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.
www.szegedivizmu.hu

Víz világnapi Nyílt Napok
A Nyílt Napok rendezvényt – elővigyázatosságból, a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet
miatt – elhalasztjuk. Sem a Szent István téri víztoronyban, sem a III. sz. Vízmű telepen nem fogadunk
a Víz világnapi hétvégén látogatókat. Az esetleges új időpontról a későbbiekben döntünk.
Köszönjük a megértésüket!
Szegedi Vízmű Zrt.

SZEGEDI VADASPARK
www.zoo.szeged.hu
6725 Szeged, Cserepes sor 47.
o Pénteken (március 20-án) az általános iskolák alsó és felső tagozatos osztályait
jegypénztárunknál ingyenes feladatlapok várják – a hibátlanul kitöltött feladatlapokért
oktatóközpontunkban oklevelet ajándékozunk.
Több helyszínen, szimultán zajlanak majd a programok: interaktív, élményközpontú, játékos mini
foglalkozásokon vehetnek részt az ide látogatók – a víz körforgásával és a víztakarékossággal
kapcsolatban a kecskesimogató szomszédságában a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya munkatársának közreműködésével.
o Oktatóközpontunkban a „Természetbúvárkodjunk” programunk során mikroszkóp segítségével
egy parányi világ tárul szemünk elé, valamint vízi és szárazföldi teknősökkel is
megismerkedhetünk. 11:00 órakor találkozhatunk Artúrral, a kis vidrával is.
o Kiállításaink víztakarékos ötletekkel látnak el bennünket, vagy a víz körforgását követhetjük
nyomon „Egy vízcsepp élete” mese segítségével.
Március 20-án az előre bejelentkezett csoportok a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával fél áron
látogathatják a Vadasparkot.
o Vasárnap (március 22-én) az egyéni látogatókat, családokat várjuk a víz világnapi programunkra,
10.00 és 15.00 között, hogy játékos formában ismertessük meg velük is a víz fontosságát, az azzal
kapcsolatos környezetvédelmi problémákat és a lehetséges víztakarékossági ötleteket.
Interaktív, élményközpontú, játékos mini foglalkozások a víz körforgásával, a víztakarékossággal
kapcsolatosan, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya munkatársának a
közreműködésével.

ATIVIZIG – MHT Szegedi Területi Szervezet
www.ativizig.hu
Szegedi Területi Szervezet

o Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT)
Szegedi Területi Szervezete képzőművészeti-, irodalmi- és fotópályázatot hirdetett (óvodás,
általános iskolás és középiskolás korcsoportoknak), a „Víz és klímaváltozás – Mindenkinek van
feladata” jelmondathoz, a tiszai ciánszennyezés 20. évfordulójához, és az 1970-es szegedi árvíz
50. évfordulójához kapcsolódóan (pályázati részletek: www.ativizig.hu/pályázatok,
www.facebook.com/ativizig).
Eredményhirdetés az ATIVIZIG és az MHT szegedi szervezetének szervezésében, március 20-án
Szegeden, a dél-alföldi régió Víz Világnapi ünnepi rendezvényén.
o Rendhagyó ismeretterjesztő órákat tart az ATIVIZIG az érdeklődő általános iskola felső
tagozatos, valamint a középiskolás osztályok részére az 1970-es Tisza-völgyi árvízről és a 2000-es
ciánszennyezésről. A jelentkezés részletei a www.ativizig.hu és a www.facebook.com/ativizig
oldalakon olvashatóak.
o A szegedi vízügy szeretettel várja a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
skanzenjében lévő Tiszai gátőrtelep kiállításukon is, ahol több érdekesség mellett
megtekinthető az 1879-es Szegedi Nagyárvíz eseményeit hang- és fénytechnika kíséretében
bemutató árvizes terepasztal is. Látogatható az Emlékpark nyitvatartási idejében.
https://www.programturizmus.hu/partner-tiszai-gatorhaz-halaszkunyho.html

SZTE FÜVÉSZKERT
www.fuveszkert.u-szeged.hu
6726 Szeged, Lövölde u. 42.
„Még a kaktusz sem élhet víz nélkül” – játékos természetismereti foglalkozás a Víz Világnapja
alkalmából
o Március 20-26-ig várjuk az iskolás és óvodás csoportokat egy Víz Világnapjához kapcsolódó
foglalkozásra a Füvészkertbe.
A gyerekeknek az egyes állomáshelyeken bemutatjuk a víz élővilágban betöltött nélkülözhetetlen
szerepét. Az idei év Víz Világnapjának jelmondata - „Fókuszban a klímaváltozás!” - kapcsán
megbeszéljük, hogy az éghajlat változása milyen hatással lehet vizeink jövőjére és terepasztal
segítségével a gyerekek maguk is tesztelhetik, hogy milyen hatásokat gyakorolhat az eső egy
tájban.
A kaktuszok és a vízinövények példáján keresztül megtudhatják és meg is vizsgálhatják, hogy a
növényvilág milyen leleményesen alkalmazkodott a szélsőséges vízviszonyokhoz, az extra
szárazsághoz vagy éppen az állandó vízben léthez.
A szellemi megmérettetés után a csapatokat testileg is átmozgatjuk a témához igazodó „vizes”
feladatokkal.
o A foglalkozás időtartama 50 perc. Március 20-26-ig, 9.00-15.00 óráig várjuk a csoportokat.
o A kedvezményes csoportos belépőjegy ára:
iskolás csoportoknak:450Ft/fő, a foglalkozás díja 2000Ft/csoport.
óvodás csoportoknak: 400 Ft/fő, a foglalkozás díja 2000Ft/csoport.
o Előzetes bejelentkezés szükséges: Balogh-Langer Lajos: 70/439-93-22, lbalogh@bio.u-szeged.hu
Szeretettel várjuk a csoportokat!

ANNA GYÓGY-, TERMÁL ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
www.szegedsport.hu
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24.
o
Víz világnapja alkalmából március 20-án (pénteken) megnyitja kapuját az
iskolás csoportoknak az Anna Fürdő. A tanulókat játékos ismeretterjesztő
vetélkedőre invitáljuk, amely során megismerkedhetnek a víz körforgásával, többet
megtudhatnak a hazai gyógyvizekről és az Anna-víz gyógyhatásáról.
o A program ideje: 2020. március 20. (péntek) 10-15 óra
A vetélkedő időtartama: 45-60 perc
Előzetes bejelentkezés a marketing@szegedsport.hu e-mail címen.
Kérdés esetén: Serege Krisztina marketing munkatárs, +36 20 442 1556
o A vetélkedőn történő részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részvétel nem
jogosít fel a fürdőszolgáltatás igénybevételére.

Napfényfürdő Aquapolis Szeged
www.napfenyfurdoaquapolis.com
6726 Szeged, Torontál tér 1.
o A Víz világnapjához kapcsolódóan 2020. március 20-22. (szombat, vasárnap) előzetes
bejelentkezést követően, 10 főtől 10% csoportos kedvezményt biztosítunk alapjegy vásárlása
esetén.
o Csoport regisztrálása a marketing@napfenyfurdoaquapolis.com e-mail címen lehetséges.
Kapcsolódó program:

 Iskolai Víz világnapi vetélkedők
o Városi Víz világnapi vetélkedő általános iskolások (5-8. osztály) részvételével a Gregor József
Általános Iskolában, a Szegedi Vízmű Zrt. támogatásával – Időpont: 2020. március 20., 1430 óra.
Szeged, 2020. március 10.

