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A Víz Világnap ez évi mottója a „Víz és energia”. A jelmondat szeretné felhívni a figyelmet, 
arra az energiára mely természetes vizeinkben rejlik. Gondoljunk csak a régmúlt idők 
vízimalmaira, melyeknek igen elterjedtek voltak a Körös-vidéken, vagy a közelmúltban épült 
Békésszentandrási Vízierőműre a Hármas-Körösön.   
 
NYÍLT NAP Békésszentandráson – 2014. március 19. 
A Víz Világnap ez évi mottójának jegyében, mely a „Víz és Energia” nyílt napot tartottunk a 
Békésszentandrási Duzzasztónál és Vízerőműnél, Békés megyei általános iskolák felső 
tagozatos diákjai, valamint középiskolás tanulók részére. 
Nyílt napunkon 12 iskola mintegy 400 diákja vett részt. A csoportok Békéscsabáról, Gerláról, 
Szarvasról, Békésszentandrásról, Kardoskútról, Orosházáról érkeztek. Az egész napos 
program során szakszerű vezetéssel megtekinthették a diákok a Békésszentandrási vízlépcsőt 
és hajózsilipet, valamint a vízierőművet. A vízierőműnél először tartottunk nyílt napot a 
Hydro Power Consulting Kft. munkatársai segítségével. A kisvízierőműhöz szükséges 
duzzasztás már régóta létezik, a Békésszentandrási duzzasztómű 1942 óta szolgálja a 
vízgazdálkodás céljait. Az erőmű nagy része a föld alatt található, a gyermekek lemehettek az 
erőmű géptermébe, ahol megtekinthették az áramot termelő turbinákat, szakszerű tájékoztatást 
kaptak az erőmű működésével kapcsolatban. Galéria megtekinthető honlapunkon: 
www.kovizig.hu 
 
Városi rendezvény székházunk körül – 2014. március 21. 
A nap folyamán székházunk körül zajlottak az események. 10.00 órától Gyula város óvodásait 
vártuk. Az óvodások felhívásunkra gyönyörű terményképeket készítettek, melyekkel 
kidíszítettük az igazgatóságunk előtt felállított vízimalom maketteket. A város összes 
óvodájából vártuk a gyerekeket, több mint 300 óvodás és kísérői látogattak el 
rendezvényünkre. 
A Bodoki-szökőkútnál felállított színpadon ünnepi műsor várta a megjelenteket, elsőként Bak 
Sándor igazgató úr mondott köszöntőt a Víz Világnapja alkalmából, ezután Gyula Város 
Egyesített Óvodája Tagintézménye Ewoldt Elíz Óvoda Tiszta víz című – zenés 
gyermekműsora, majd Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Béke Sugárúti Óvoda 
Tengerre fel című ünnepi műsora következett, a folytatásban minden gyermek nagy-nagy 
örömére Bodrogközi Rita gyermekműsora következett. 
A délután folyamán a Víz Világnapja alkalmából kiírt „Kis vízi helytörténészek” című 
pályázatunk eredményhirdetésére is sor került. Tájvízház látogatást nyert a Magvető 
Református Általános Iskola 8.b és 5.a osztálya.  
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Színpadunkon fellépet a GYAKI 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola 3.a osztálya, akiktől 
elleshettük a környezettudatos életmód elméleti és gyakorlati praktikáit. Ezután egy kis 
Energia-kvíz következett, melyben a helyes válaszokat ajándékokkal jutalmaztuk. Ezután 
fellépett a Gyulai Alapfokú Művészeti Iskola Cimbora Néptáncegyüttese, akik Széki táncokat 
adtak elő, majd egy fiatalokból álló gyulai zenekar a LemonLime szórakoztatta a közönséget. 
 
BEMUTATÓK 
A nap folyamán székházunk körül a vízügy tevékenységével és a Víz Világnap ez évi 
mottójával kapcsolatos bemutatók sokaságával vártuk a gyerekeket és az érdeklődőket. 
 
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjainak segítségével bemutattuk a víz és az 
energia kapcsolatát a múltban. A vízimalmok elterjedtsége országosan, de a Körös-vidéken is 
olyan nagyságrendű volt, amelyet el sem tudunk képzelni. Az érdeklődők megismerhették az 
régmúlt idők vízimalmait, maketten láthatták a vízimalmok működését, sőt ki is próbálhatták 
ezeket a csodálatos szerkezeteket. 
 
Természetesen megismerhették a rendezvényre látogatók a víz és energia kapcsolatát a 
jelenben is. Bemutattuk a gyerekeknek, hogy bármiből is szeretnénk energiát előállítani, 
ahhoz a víznek, mint közvetítő anyagnak a jelenléte elengedhetetlen. Megtudhatták miért 
szükséges a vízierőművek, az atomerőművek, és a hőerőművek üzemeltetése során a víz. 
A bemutató során még egy egyszerű gőzgép működésével is megismerkedhettek. 
Nagy népszerűségnek örvendett a vízhordó akadálypálya, ahol az ügyességüket is 
kipróbálhatták a vállalkozó szelleműek. 
 
Hajó makettekkel ismerkedhettek az érdeklődők, terepasztalon a víz körforgásának aktív 
résztvevői lehettek a gyerekek, és a legújabb - árvízi biztonságot növelő - beruházásunkkal is 
megismerkedhettek, bemutattuk a Mályvádi árvízi szükségtározó megnyitási helyét 
szemléltető interaktívan működő makettet is. 
 
Terepasztalon ismertettük a belvízvédelmi szivattyútelep működési elvét, itt a gyerekek 
maguk szivattyúzhatták a „belvizet” vissza a „Körösökbe”, és a makett segítségével még a 
megújuló energiaforrásokat is megismerhették. A vízhozammérő csónak folyamatosan tele 
volt lelkes kis leendő „vízügyesekkel”. Gépbemutatóink ismét nagyon népszerűek voltak, a 
darus autón, az úszó nádvágó gépen, a motorcsónakban folyamatos volt a „teltház”. 
 „Vízivó” pultunk előtt is folyamatosan kígyózott a sor az igen meleg tavaszi időre való 
tekintettel.  
 
Sok érdekes bemutató és játék várta még azokat, akik ezen a gyönyörű tavaszi napon 
ellátogattak rendezvényünkre. Remek hangulatban telt a nap, a gyermekeket a Víz 
Világnapjára készített szélforgókkal, és rengeteg lufival vártuk, amelyek kéklő színfoltjaivá 
váltak a városnak. 
 
Gyula, 2014. március 21. 

Bak Sándor 
igazgató 

 
 
Sajtókapcsolat: Pozsárné Kaczkó Zita titkárságvezető Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
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