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Amikor megnyitjuk a vízcsapot, amikor átkelünk a Dunán vagy amikor fürdünk a 
Balatonban nyilván nem gondolunk arra, milyen állapotban vannak vízkészleteink, 
mit tehetnénk minőségük javításáért, meddig tarható fenn a jelenlegi, viszonylag 
jónak mondható állapot.

Mivel a víz már életünk szerves részévé vált, különleges alkalom kell ahhoz, hogy 
megálljunk egy pillanatra és másképp tekintsünk e természeti kincsre. 

Az ENSZ 1992-es Rio de Janeiro-i konferenciáján a víz világnapjává nyilvánította 
március 22-ét.

Az először 1993-ban megtartott rendezvénysorozat életre hívásával a tagországok 
célja az volt, hogy a figyelmet a Föld vízkészletének végességére irányítsák. 

Ha minden évben ugyanazon a napon kampányokkal, rendezvényekkel, akciókkal 
felhívják a figyelmet a víz szerepének minden aspektusára, talán kialakítható egy 
állandó odafigyelés és felelősségérzet a társadalomban. 

A világnap szervezői nem csak a nagy szervezetek, kormányok aktivitására 
építenek, hanem a mikrokörnyezet szemléletében is változást remélnek.



A világnap kapcsán minden évben szó esik a vízkészletek mennyiségéről, minőségéről,
fontosságáról - vagyis nélkülözhetetlenségéről.

A rendezvények sokszínűsége mutatja, mennyi értelmezése, szerepe, felhasználása van a
víznek életünkben. Annak erősítését szolgálják, hogy beépüljön hétköznapjainkba a
felelősségteljes gondolkodás.

Mivel Magyarország rendkívül gazdag édesvízkincsekben, nekünk talán fokozottabban oda
kell figyelnünk a hétköznapokban is és az évente megrendezendő "vízünnepkor" is e
természeti értékünkre. A nemzetközi összefogás és együttműködés is elengedhetetlen,
hiszen folyóink nagy része más országok területén ered.

Ha sikerül a kormányok és a társadalom figyelmét minden év március 22-én a víz
fontosságára és veszélyeztetettségére irányítani, akkor a világnap máris sokat tett legfőbb
természeti kincsünkért.



A víz érték! Becsüld meg!

 A víz minden ember számára mást jelent.

 A háztartásokban, az iskolákban, a munkahelyeken a víz jelenthet egészséget, higiéniát, emberi 
méltóságot, termelékenységet.

 Vallási, kulturális és spirituális helyeken a víz az összekötő kapocs a teremtés, az egyén és a közösség 
között.

 A természetben a víz harmóniát teremt, életet hoz és segíti a természeti kincsek megőrzését.

 Napjainkban a víz óriási veszélynek van kitéve, az egyre növekvő népesség, az ipar és a mezőgazdaság 
mohó vízigénye, valamint az egyre súlyosbodó klimaváltozás mind fenyegetést jelentenek rá.

 Tudatosítsuk és tiszteljük a víz ezerféle jótékony hatását, vizsgáljuk meg, hogyan járul hozzá 
mindennapi életünkhöz, értékeljük jelentőségét és gondoskodjunk védelméről.



Most rajtad a sor. 
Mond el, osztd meg gondolataidat, érzéseidet arról, hogy:

o Mit jelent számodra a víz?

o Számodra is fontos a víz?

o Miért van másféle hatással a víz a nőkre és a férfiakra?

o A Te kultúrádban milyen szerepe van a víznek?

o Milyen szerepet tölt be a víz az otthonodban, az iskoládban, a kollégiumodban?

o Hogyan hat a víz a jövődre?

o A vízzel kapcsolatban mit változtatnál meg a környezetedben?

o Te mihez használod a legtöbb vizet?

o Hogyan befolyásolja a víz a mindennapi ételedet?



Kérlek, nézd meg a következő videót! 
Ez a háromperces kisfilm 11 érdekességet ismertet meg veled a vízről. 
Nagyon tanulságos és elgondolkodtató.

https://www.youtube.com/watch?v=_p9bKwsspkM

https://www.youtube.com/watch?v=_p9bKwsspkM


A mai napon gondoljunk tehát ezekre a fontos információkra,
álljunk meg egy pillanatra és holnaptól próbáljunk meg
tudatosabban élni.

Bánjunk úgy a vízzel, hogy az a következő generációk számára is
elérhető „kincs” legyen, és tekintsünk úgy a környezetünkre, a
Földre, hogy rajtunk kívül még több, mint 7,5 milliárd ember él
itt, akinek szintén szüksége van erre a bolygóra, valamint a
tiszta vízre, levegőre.

Tegyünk meg mától mindent annak érdekében, hogy
gyermekeink, unokáink számára is olyan vízkészlet legyen
elérhető, ami a mai nap nekünk még a rendelkezésünkre áll.



A következő link segítségével a népszerű ajánló műsor a Hazahúzó kalauzol el benneteket az 
Esztergomban található Duna Múzeumba, ahol a hazai vízhelyzetről és történetéről láthattok egy 
tízperces kisfilmet, mely lehetőséget kínál a vízzel való találkozás, a vízről való játékos ismeretszerzésre.
https://www.youtube.com/watch?v=IzE8-afQy4E

Egy idézettel köszönöm meg a figyelmeteket. Az 5. diában feltett kérdésekre várom a választ!

"Víz! 
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

(Saint-Exupéry)

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=IzE8-afQy4E(2021.03.19.)
http://ecolounge.hu/nagyvilag/a-vizrol-szol-ez-a-nap-marcius-22-a-viz-vilagnapja(2021.03.19.)
http://www.terport.hu/vezercikkek/viz-a-varosokert-a-viz-vilagnapja (2021.03.19.)
www.vizvilagnap.hu(2021.03.19.)
https://www.youtube.com/watch?v=_p9bKwsspkM(2021.03.19.)
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