
 

 
Ünnepi előadóülés, hulladékgyűjtés és rendhagyó tanórák a Víz Világnapja alkalmából 
 
BÁRKI VAGY, BÁRHOL VAGY, JOGOD VAN A VÍZHEZ. 
 
Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk 
középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs.  
E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére.  
 
2019-ben az esemény szlogenje: Vizet mindenkinek! Ez a jelszó pontosan érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a 
világban, hogy minden egyes ember számára elérhető legyen a víz.  
 
A Föld lakóinak mintegy 1/5- e él vízhiányos területeken, itt az emberek, állatok és növények sem jutnak 
elegendő vízhez.  
 
Ha víz hiányában a növény- és állattenyésztés korlátozott, akkor az ott élők nem jutnak élelemhez. A tiszta 
ivóvíz, a helyes higiéniai gyakorlat, kézmosás, csatornázás elengedhetetlen az élethez, a betegségek 
megelőzéséhez és a gyermekek egészséges fejlődéséhez.  
 
Az aszály és a vízhiány-egymással összefüggő jelenségek, melyek gyakran súlyosbítják egymás hatásait- 
jelentős hátrányokat okozhatnak a legkedvezőtlenebb helyzetű lakosság számára, kezdve az éhínségtől az 
elvándorlásig.  
 
Milliók élnek a világban úgy, hogy nincs számukra elegendő és megfelelő vízmennyiség. A tiszta ivóvíz mellett 
gondolnunk kell a mindennapi életvitelhez szükséges vízre. Háztartások, iskolák, munkahelyek, az ipar, a 
mezőgazdaság egyaránt küzdenek a vízhiányos, aszály sújtotta területeken.  
 
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa múlhat azon, hogy miként gazdálkodunk a Földön meglévő 
vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.  
 
Idei programjaink a Víz Világnapjára mind azt a célt szolgálják, hogy ismerjük meg, milyen új kihívásokkal 
találkozunk Magyarországon, hol, milyen gondokkal küzdenek a világ távoli területein és tudatosítsuk 
magunkban nap, mint nap azt a nyilvánvaló tényt, hogy a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog.  
 
A Víz Világnapjára megjelenik a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság új kiadványa - Nyugat Vizei címmel, 
dolgozóink, társszervezeteink és az érdeklődők számára, hiszen meggyőződésünk, hogy az általunk képviselt 
értékeket, tevékenységeinket jól láthatóvá kell tennünk, ily módon tudatosan kommunikálhatjuk működésünk, 
tevékenységeink széles spektrumát. 
 
A Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság az idei évben is változatos programokkal készül a Víz 
Világnapjára. Működési területünk varázslatos sokszínűségét, tevékenységünk céljait és a természetes 
megoldások iránti elkötelezettségünket is szeretnénk bemutatni.  
 
 


