SAJTÓANYAG -VÍZ VILÁGNAP 2017.
Városi rendezvény – március 22.
A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, Magyarországon természetesnek vesszük,
hogy a jó minőségű, tiszta ivóvíz a kellő mennyiségben mindig rendelkezésre áll. Emiatt
sokszor nem úgy bánunk vele, ahogyan azt megérdemelné. Pazaroljuk, szennyezzük a felszíni
és felszín alatti vizeinket egyaránt. Jelenünk és az utánunk érkező generációk sorsa múlhat
azon, miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az élet
egyik alapvető elemét. AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja
dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a
nélkülözhetetlen természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel
figyelmünket a víz alapvető szerepére. A jövő generációinak is meg kell tanulnia, miért
nevezzük kincsnek a tiszta vizet. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs víz, nincs
élet. Ilyen egyszerű ez. Éppen ezért 2017-ben a világnap szlogenje a „Szennyvizek? Tiszta
vizet!”lett.
Víz világnapi rendezvényünkkel az a célunk, hogy a fenti gondolatot a gyermekekhez –
víz világnapi bemutatóink által - szinte észrevétlenül eljuttassuk, és felhívjuk figyelmüket
vizeink tisztaságának védelmére.
Ezért március 22-én 9.00 és 15.00 óra között, immár nyolcadik alkalommal tartottuk meg víz
világnapi városi rendezvényünket. A nap folyamán székházunk körül zajlottak az események.
9.00 órától Gyula város óvodásait, 13.00 órától pedig az iskolásokat és az érdeklődőket vártuk
sok érdekes - a víz világnapi szlogennel, és a vízügy tevékenységével összefüggő - bemutatóval.
A rendezvény népszerűségét jól szemlélteti, hogy mintegy 1500 lufi lelt gazdára a nap
folyamán.
A Bodoki-szobornál felállított színpadon ünnepi műsor várta a megjelenteket, elsőként Szabó
János műszaki igazgatóhelyettes mondott köszöntőt a Víz Világnapja alkalmából, ezután Gyula
Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Ewoldt Elíz Óvoda és a Béke Sugárúti Óvoda
csoportjainak műsora következett. A folytatásban Pepe Manó kacsalábú kacsatánc című
műsorát láthatták a gyerekek, ahová egy meglepetésvendég is érkezett, a Minimaxos Picicica
személyében.
A délután folyamán a Víz Világnapja alkalmából kiírt plakát- és hulladékszobor-pályázat
eredményhirdetésére is sor került. A nyertesek névsorát a mellékelt eredménylista tartalmazza.
Színpadunkon felléptek a Calliope Diákszínpad diákjai, akik Csorduljon a vízsugár című
műsorukkal készültek a Víz Világnapjára. Majd az 5. számú Általános Iskola és Sportiskola
diákjainak műsora következett, a Pingvinek megmenekülése címmel. Ezután az Energy Dance
Cool táncosai varázsolták táncparketté a Városház utcát, remek ritmusok, ügyes táncosok
töltötték be a teret.
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Bemutatóink székházunk körül
A Bodoki Baráti Kör tagjai segítségével időutazásra hívtuk a gyerekeket, ahol sok érdekességet
tudhattak meg a csatornázás történetéből, de megismerhették a régi vízhasználati eszközöket is,
és akár egy óriásdézsában is fotózkodhattak. Albert, a madár bemutatta nekik a
szennyvíztisztítás folyamatát.
A gyerekek segíthettek árvizes kollégáinknak szétválogatni az árhullám után a töltésoldalakon
maradt hulladékokat.
Folyóinkat is nagyon sok szennyezés érheti az ember tevékenysége által, vízvédelmi osztályunk
munkatársai segítségével különböző kísérleteket végezhettek a vízzel, de azt is megtudhatták,
hol terem a zöldalga, békalencse és a moszatpáfrány, és hogy ezek a növények veszélyesek-e a
vízre.
Fény derült arra, hogy miből keletkezik a belvíz, és hogy hogyan gazdálkodunk a vízzel itt a
Körös-vidéken.
Jó néhány mesefigura is elrejtőzött a közelben, kollégáink és a szintező műszerek segítségével
a gyerekek megkereshették őket.
A Gyulai Várfürdő munkatársai segítségével pedig felfedezhették a várfürdő kínálta
lehetőségeket. A Körös Klub standjánál is a természetvédelemé volt a főszerep, a gyerekek
megismerhették a Körös-vidék madárvilágát és természetes élőhelyeiket.
De nem felejtkeztünk el a gyerekek kedvenceiről sem, Caterpillar árokásó-rakodó, úszó
nádvágó, és vízhozammérő csónakok várták az érdeklődőket.
Hogyan tanultak meg úszni elődeink? A Víz Világnapja alkalmából új időszaki kiállítás nyílt a
Tájvízházban. Az érdeklődők megtekinthették a kiemelkedő gyulai úszók érmeit, kupáit és
különböző eszközeit. Visszacsöppenhetnek egészen az őskorba, vagy a rómaiak közé, esetleg a
1920-1930-as évek időszakába, és megtudhatták, hogyan oktatták akkor az úszást.
Remek hangulatban telt a nap, a gyermekeket a Víz Világnapjára készített könyvjelzőkkel, és
rengeteg lufival vártuk.

Gyula, 2017. március 22.
Bak Sándor
igazgató
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VÍZ VILÁGNAPI PÁLYÁZATOK DÍJAZOTTJAI:
A KÖVIZG Ifjúsági Klubja a Víz Világnapja alkalmából „TISZTA VIZET” címmel
plakátpályázatot hirdetett gyulai általános iskolák 1-5. osztályos tanulói részére, melynek
szerencsés nyerteseit egy kirándulással ajándékozzuk meg.
Ennek keretében a gyerekek megismerkedhetnek a Dél-Alföld őshonos növényzetével, erdei,
pusztai és vízi életközösségeivel. A túra a pósteleki Körös Klub természetvédelmi egyesület
által működtetett Boross László Kutatóházból indul. Bemutatásra kerül a csaknem tíz hektáron
elterülő Természeti Emlékpark és növénykert. A gyerekeknek madármegfigyelésre is módjuk
lesz egy különleges távcsővel.
Kirándulást nyertek:
Belinczky Zsófia
2.b
Nagy Gergő
2.b
Nagy Endre
4.b
Szegedi Roland
2.b
Martyin Boglárka
2.b
Macsári Luca
4.a
Mári Botond
4.b
Egri Zsombor
5.b.
Ravasz Milán
3.
Szabó Ferenc
4.a

Implom József Általános Iskola
Implom József Általános Iskola
Implom József Általános Iskola
5. sz. Általános Iskola és Sportiskola
N.Balcescu Román Általános Iskola
Karácsonyi János Általános Iskola
Karácsonyi János Általános Iskola
Magvető Református Általános Iskola
Bay Zoltán Általános Iskola
Dürer Albert Általános Iskola

Különdíj: Tájvízház belépő tárlatvezetéssel - múzeumpedagógiai órával kombinálva
Magvető Református Általános Iskola 4.b osztálya
Gyulai Implom József Általános Iskola 1.b. osztálya
Karácsonyi János Általános Iskola 1.a/b. osztálya
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság hulladékszobor készítő pályázatot hirdetett Békés
megyei általános iskolák 5-8. osztályos tanulói és középiskolás diákok részére. A zsűri 3 alkotót
díjazott, nyereményük családi Aquapalota belépő a Gyulai Várfürdőbe.
Nyertesek:
PET MALAC – Mandel Dóra, Romvári Rebeka, Burda Adrienn 7.b. - Gyulai Dürer Albert
Általános Iskola
ÉLŐVIZEK SZENNYEZÉSE ÉS MEGMENTÉSE – Vincze Bálint Balázs 11/c – Gyulai
Erkel Ferenc Gimnázium
ÉLŐHELYEK CSOBOGÓJA – Bujdosó Dávid, Gellén Szabolcs, Kiss Viktor, Tóth Károly
– Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai
A beérkezett hulladékszobrokat a pályázat kiírása szerint felraktuk a KÖVIZIG Facebook
oldalára, ahol március 17-21-ig folyt a lájkgyűjtés. Március 21-én 20.00 óráig beérkezett
lájkokat számoltuk. Tehát a legtöbb lájkot gyűjtő alkotás készítője, aki osztálya számára vidám
csoportfotózást nyert:
Bereczki Csilla 4.c – Petőfi Utcai Általános Iskola, Békéscsaba
A BOLDOG BÁLNA – című szobrával, összesen 226 lájkot gyűjtött.

