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Víz Világnapja 2021 
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. 
 
A Szegedi Vízmű is igyekszik minden évben méltó módon megünnepelni a Víz Világnapját. Szegeden hagyományosan 
sokféle színes programmal várták az érdeklődőket – egymással együttműködve – az érintett cégek, szervezetek a Víz 
világnapján. A Szegedi Vízmű hosszú évek óta hagyományosan a Szent István téri víztoronyban tartotta a Víz Világnapi 
rendezvényét, azonban – a járványhelyzet miatti korlátozások miatt – 2020. után 2021-ben sincs erre lehetőségünk. 
A Szegedi Vízmű Zrt. idén pályázatot hirdet a Víz Világnapja alkalmából általános iskolások (alsó és felső tagozat) 
számára: 

Víz Világnapja 2021 - Pályázat 

 Plakátpályázat – Mit nem szabad a csatornába 
dobni? 
Készíts plakátot, hívd fel a figyelmet erre! 

 

 Ivókút szépítés – Tervezz díszítést a „kék” nyomós kutakra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tervezz új külsőt a kék kutaknak: 
lehet pöttyös, csíkos, katicás, 
vizes, virágos, vidám, stb. A 
legjobb alkotás(oka)t 
megvalósítjuk, kifestünk egy (vagy 
akár több) ivókutat. 
 

Részletek a csatolt „Pályázati 
kiírás” anyagban, illetve a 
honlapon: www.szegedivizmu.hu 
 
 

 

http://www.szegedivizmu.hu/


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 
 

További programok:  

A Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) is több érdekes, vízhez 
kapcsolódó programmal készül március 22-én, a Víz Világnapján: 
- online környezetismeret óra, kísérlettel, ismeretterjesztő kisfilmmel – 

a MAVÍZ Facebook oldalán 
- podcast sorozat 
- „online együtt ivás” – élő esemény március 22-én kora este – elnöki 

köszöntővel, „meglepetés” műsorral. 
 
Kövessétek a MAVÍZ Facebook oldalát:  
https://www.facebook.com/magyarvizikozmuszovetseg 
 
 

Tudod-e? 
A Föld felszínének több mint kétharmadát borítja víz, de ennek a 
víznek a túlnyomó része sós tengervíz, kevesebb, mint 2,5%-a édesvíz. 
Ráadásul ez a néhány százalék is nagyrészt fagyott állapotban, a 
sarkvidékeken található. 
 
Miközben a Földön egyre kevesebb a tiszta édesvíz – egyre több vízre 
van szükségünk, mert a Föld népességének száma meredeken 
emelkedik, a XXI. század végén meghaladhatja a 10 milliárdot. Ez a 
vízfogyasztás növekedésével is jár, ugyanakkor már ma is a népesség 
jelentős része él biztonságos vízellátás, vagy megfelelő 
szennyvízelvezetés nélkül. 
  
Szakértők szerint a felhasznált édesvíz háromnegyedét a 

mezőgazdaság és állattenyésztés, egyhetedét pedig az ipar fogyasztja el. Emberi használatra mindössze az édesvízkészlet 
tizede marad, s még azzal is igen pazarlóan bánunk. A világ minden kincsénél értékesebbé válik, ha hirtelen a szükségesnél 
kevesebb jut belőle. Pedig a víz legalább olyon fontos, mint a levegő, még ha tovább ki is lehet bírni nélküle. A víz az élet 
egyik lényegi összetevője. Minden életműködéshez vízre is szükség van, ez alól nincsen 
kivétel. Nélküle a növények kiszáradnak, a magok nem hajtanak, nem lenne állati, 
emberi élet sem. Az emberi test kb. hetven százaléka is víz. 
  
Ma még természetes, hogy ha megnyitjuk a csapot, akkor folyik 
belőle a víz, azonban mindannyiunk feladata a hosszú távú és 
tudatos gondolkodás és cselekvés, hogy ez az utódaink 
számára is természetes maradhasson. 
  
Szegeden védett vízadó rétegre telepített mélyfúrású 
kutakból – 180-560 m mélyről – nyerjük a jó 
minőségű ivóvizet. A kitermelt víz kora több mint 
10 000 év. A legjobb tudásunk szerint mindent 
megteszünk a ránk bízott vízkészletek 
megóvásáért. A szennyvíztisztás során is a 
környezetet leginkább kímélő megoldásokat 
alkalmazzuk, a szegedi szennyvíztisztító az 
ország egyik legkorszerűbb ilyen létesítménye. 
 
 
 

https://www.facebook.com/magyarvizikozmuszovetseg
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Szeged, 2021. március 1.  
 
 
 
 

Információ: 
 
Balaton Krisztina 
kommunikációs vezető 
Szegedi Vízmű Zrt. 
Tel.: 62/558-808 
E-mail: balaton@szegedivizmu.hu 

Szegedi Vízmű Zrt. 
www.szegedivizmu.hu 

https://www.facebook.com/szegedivizmu 

További érdekességek, hasznos infók, tájékoztató anyagok, Víz-Kvíz 
a Szegedi Vízmű Facebook oldalán: 
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