
Ünnepeld velünk a Duna Napot! 

Ismerd meg a Duna és vízgyűjtője csodálatos kincseit! 

Gyere el június 25-én a Generali Gyerek Szigetre, játssz velünk, gyűjtsd a pecséteket és 

vidd haza a számodra készített sok-sok ajándékot!  

 

 

A Belügyminisztérium, a vízgazdálkodásért felelős tárca szervezi június 25-én a játékos 

Duna Napot.   

 

Duna Útlevélért jelentkezz a Belügyminisztérium Duna Nap sátránál, a 

gyerekparadicsomban, gyűjtsd össze az útlevélben szereplő helyekről a pecséteket és vidd el a 

megérdemelt ajándékokat. 

 

- Az Országos Vízügyi Főigazgatóság sátrában kirakhatod a Duna vízgyűjtőjét, 

próbára teheted a vízzel és a Dunával kapcsolatos tudásodat. Kiváló játék, szüleid is 

biztos segítenek majd, és szívesen látjuk őket is!  

 

- Kövesd a víz útját! Az esztergomi Duna Múzeum már több mint 40 éve várja 

látogatóit a víz varázslatos világának felfedezésére. Keresd meg játékosan, honnan 

jön és hová megy a víz! Légy része Te is a körforgásnak!  

 

- A Duna-Ipoly Nemzeti Park segítségével nem csak ismerkedhetsz a Dunában élő 

puhatestűekkel, vízicsigákkal és kagylókkal, de kézbe is foghatod őket!   

 

- Válaszd ki, válaszolj, hallgasd meg, kukkants bele, horgászd ki, rakd össze, szedd szét 

és karikázd be! Ha a társasjáték a te világod, jól fogod érezni magad a WWF Élő 

Duna Turnéjának interaktív társasjátékával. Tizenkét lépcsőn kell végigmenned ahhoz, 

hogy bizonyítsd, mindent tudsz a Dunához kötődő élőhelyekről és lakóikról.  

 

- Legyél te is Víz-íz tesztelő! Játékos formában hívja fel a figyelmet az ivóvíz 

szerepére, a környezettudatos magatartás fontosságára a Fővárosi Vízművek Zrt.  

 

- Elfáradtál a játékban? Térj be a Földművelésügyi Minisztérium pihenő sarkába, dőlj 

le kényelmesen az óriás babzsákokra és nézz filmet a Dunáról, a vizek birodalmáról,  

vagy akár a hódokról.  

 

- Az MTA ÖK Duna-kutató Intézet a dunai halállomány változatosságát és a régi idők 

halbőségét mutatja be. 

 

- Simogattál már óriási tokhalakat? Közelről is megnézheted és akár meg is érintheted 

a Rideg & Rideg Fish Farm Kft. -nek köszönhetően.   

 

- Ahhoz, hogy nagy halak legyenek a Dunában te is hozzájárulhatsz, ha a 12 órakor a 

Belügyminisztérium sátra elől induló csoporttal haltelepítésen veszel részt. A Rideg 

& Rideg Fish Farm Kft. felajánlásában érkező kis kecsegéket új lakóhelyükre, a 

Dunába engedheted.   

 

- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igazi különlegességgel 

kedveskedik a látogatóknak: bemutatja Magyarország egyetlen tűzoltó hajóját, a 



Szent Flóriánt! Az érdeklődők a Belügyminisztérium sátra elől indulhatnak 11. 13. 

15. órakor.  

 

A Nemzetközi Duna Napot 2004. június 29-én ünnepelték először a Nemzetközi Duna 

Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulóján. Azóta a Duna vízgyűjtő országai minden 

évben színes programokat szerveznek, amelyek célja, hogy rámutassanak a Duna és 

vízgyűjtője egyedülálló természeti és kulturális értékeire, és felhívják a figyelmet a Dunára és 

sokszínű élővilágára.   

 

Várunk mindenkit egy közös Duna Napra június 25-én 10 órától a Generali Gyerek Sziget 

(Hajógyári-sziget) Gyermekparadicsom helyszínén.  


