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Közös felelősség a természetes vízkincseink védelme – mondta Áder János Hévízen. A
köztársasági elnök a víz világnapja alkalmából látogatott el az egykori nyirádi bauxitbánya
egyik külszíni fejtéséhez, a Darvas-tó kiapadt medréhez, majd Hévízre.
Gyerekek koszorúzták a tó vízét Siófokon. A Balaton fővárosában Víz napi Balcsi partival
ünnepelték a víz világnapját. A gyerekeknek vízzel kapcsolatos játékokat szerveztek, a
felnőtteknek pedig víztakarékossággal kapcsolatos tanácsokat adtak. „A környezetvédelem,
vízvédelem és az utánpótlás nevelése, oktatása, ez a legfontosabb célunk, és természetes,
hogy tiszteljük a Balatont, és így a húsz csoportunk a Balaton körül mindenhol ugyanebben az
időpontban koszorúzza. Ez nagy öröm, és utána egy kis játék itt a gyerekekkel, megkínáljuk
egy kis édességgel őket, és eltöltünk egy-két órát, és beszélgetünk” – mondta Deveczné Orosz
Márta, a Nők a Balatonért Egyesület siófoki szervezetének vezetője.
Országszerte több helyszínen, közte Szegeden a gátőrök és csatornaőrök munkájának
fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmet az I. Országos Gátőr Futással. Az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a gátőrök és csatornaőrök munkájának
fontosságára akarta felhívni a figyelmet. A jelentkezők egy rövidebb, 1,7 kilométeres és egy
hosszabb, 3,4 kilométeres táv közül választhattak. „Erre a rendezvényre úgy gondoltuk, azért
van szükség, hogy a gátőr, csatornaőr kollégáknak a munkájára felhívjuk a figyelmet, mert
nagyon feledésbe merült az ő munkájuknak az ismerete. Márpedig a mai modern világban, a
modern technológiák mellett az ő munkájukra is nagyon nagy szükség van. Őnáluk jobban
senki nem ismeri a természetes vizeket, a vízkincseket. Igazából ők azok, akik nagyon ismerik
a folyóvizeket. Tehát az ő munkájuk nagyon fontos, és ezzel a futással az ő munkájukra
szerettük volna felhívni a figyelmet” – mondta Nagyszöllősi Nóra sajtószóvivő.
A köztársasági elnök a víz világnapján az egykori nyirádi bauxitbánya egyik külszíni
fejtéséhez, a Darvas-tó kiapadt medréhez, majd Hévízre látogatott. Áder János szerint a
vízkincs megőrzése globális probléma, ugyanakkor kiemelte, hogy Magyarország természeti
adottságainak védelme mindenkinek feladata. „Egyre nagyobb bajról, egyre nagyobb gondról
beszélünk nemcsak a szomszédos országokban, hanem leginkább Ázsiában, a fejlődő
országokban, ahol bizony a szennyvízkezelés hiánya, a megfelelő mennyiségű és minőségű
ivóvíz hiánya több mint kétmilliárd embernek az életét nehezíti meg nap mint nap. Örüljünk
neki, hogy Magyarországon ilyen problémával nem kell küszködnünk. És azért kell dolgozni
– azt gondolom, mindenkinek, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik és ez iránt a téma iránt
elkötelezettséget mutat –, hogy ez így is maradjon a következő évtizedekben. Magyarország
ezt a természeti adottságát, őrizze meg, adja tovább gyerekeinek és utódjainak” hangsúlyozta a köztársasági elnök.
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiró-i környezetvédelmi
világkonferencián kezdeményezték a szakemberek. A március 22-ei napot az ENSZ jelölte ki.
A világszervezet célja az, hogy a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét
legalább évente egyszer ráirányítsa a víznek az életben betöltött rendkívül fontos szerepére.

