Miskolc város kiváló minõségû ivóvízzel büszkélkedhet

2010. A CSAPVÍZ ÉVE

Köztudott, hogy drasztikusan
csökken Földünk ivóvízkészlete,
ugyanakkor a vízigények egyre növekednek. Sokan fel sem fogják,
milyen mérhetetlen gazdagságot
jelent az a tény, hogy az év bármely részében, a nap bármely szakában tiszta, egészséges ivóvízhez juthatnak egyetlen mozdulattal, ha megnyitják a vízcsapot.
A MIVÍZ Kft. 2010-ben egész éves
programsorozat keretében indítja el
csapvíz kampányát, melynek jelmondata: Mindig megengedheted magadnak! Ezzel már megjelentek a Kocsonyafesztiválon, de
jelen lesznek március 20-22.-én a
Víz Világnapja – Vízfesztiválon,

május 11.-én Miskolc város ünnepén, júliusban az Operafesztiválon,
az augusztus 20.-i Államalapítás ünnepén és október elsõ vasárnapján,
az Állatok világnapján.
Víz Világnapja

A világnapok olyan hétköznapi
ünnepek, amikor az emberiség
számára fontos dolgokra irányul a
figyelem. A Víz Világnapja egyike
ezen ünnepeknek. E nap jelentõsége tehát éppen az, hogy világszerte felhívja a figyelmet vízbázisaink fokozott védelmére, az ivóvíz fontosságára, különleges értékére.
– Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel természeti adottsá-

gainknak és a magas színvonalú
szakmai munkának köszönhetõen
Miskolc város kiváló minõségû ivóvízzel büszkélkedhet.
A MIVÍZ Kft.-nek köszönhetõen
176.000 miskolci és felsõzsolcai fogyasztó a nap 24 órájában, mindig
megengedheti magának a csapvizet! – mondta el lapunknak Duzsik
Gábor a MIVÍZ Kft. általános ügyvezetõ igazgatója.
– Társaságunk vezetõi kiemelten
fontosnak tartják azt, hogy a miskolciak méltó módon ünnepelhessék meg a Víz Világnapját, s ezért
kerül sor a több napos Vízfesztivál
megrendezésére március 20-21-22.
között, melynek fõ helyszíne a
Szinva Terasz lesz.

Színvonalas programokkal igyekszünk emlékezetessé tenni ezeket
a napokat bevonva a programokba az óvodákat, általános- és középiskolákat, a családokat, civil
szervezeteket, környezetvédõ egyesületeket. A Vízfesztivál keretei között immár 14-ik alkalommal a hagyományoknak megfelelõen rendezi meg a Magyar Hidrológiai
Társaság, támogatásunkkal a Víz
Világnapi Nemzetközi Úszóversenyt a Kemény Dénes Városi
Uszodában – mondta el az igazgató.
Megtudtuk azt is, hogy rajz- és
fotópályázatot hirdetnek több korosztályban, vízkóstolás, kvíz-játékok, mesejáték, különbözõ koncertek lesznek meglepetés fellépõkkel. Természetesen nem maradhatnak el a sportrendezvények
sem, mint például a családi váltóúszás, vízipóló, kispályás labdarúgó mérkõzés.
– Társaságunk feladata, hogy
minden fogyasztója számára biztosítsa létünk egyik alapfeltételét,
a tiszta, egészséges ivóvizet a nap
minden pillanatában. Tevékenységünkbõl adódóan tudatosan foglalkozunk a környezetvédelemmel
is, úgy gondoljuk, hogy a környezet-, egészség-, illetve víztudatos nevelést már egészen kicsi, óvodás
korban el kell kezdenünk, gyermekeinket ebben a szellemben kell
nevelnünk, hiszen õk a jövõ fogyasztói! A MIVÍZ Kft. elkötelezett
a környezetvédelem mellett nemcsak az ivóvízkészleteink, vízbázisaink, környezetünk védelmének
szükségességére hívjuk fel a fi-

gyelmet, hanem a munkánk során
is folyamatosan szem elõtt tartjuk
környezetünk, természeti kincseink megóvásának szükségességét
– teszi hozzá Duzsik Gábor.
InfoMobil a
Kocsonyafesztiválon
A csapvíz kampány elsõ lépéseként csatlakoztak a 10.
Kocsonyafesztiválhoz. A Fesztivál hivatalos itala volt a megszokott Korty
mellett a MIVÍZ palackozott szénsavas, illetve szénsavmentes ásványvize. A Fesztivál Oázisában különféle szakmai, illetve meglepetés
programokkal, kvíz játékkal, MIVÍZ
totó-val, szerencsekerékkel, értékes ajándékokkal várták a fesztivállátogatókat, családokat. Az Oázis
különlegessége volt, hogy a fõvárosból érkezett egy úgynevezett
InfoMobil, mely maximális segítséget nyújtott a társaságnak abban,

hogy a látogatókat bevezethették a
vizes szakma rejtelmeibe, annak
szépségeibe. A korábbi évekhez hasonlóan most is a szükséges vízmennyiség biztosításával járultak
hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához.
– Társaságunk nem titkolt szándéka volt, hogy a látogatókat meggyõzzük arról, hogy a miskolci csapvíz nem csak fürdésre, hanem a
szomjúság oltására is kiváló. A legszigorúbb elõírások szerint is kifogástalan tisztaságú, megbízható és
egészséges ivóvíz megfelelõ menynyiségben tartalmazza a szervezet
számára szükséges létfontosságú ásványi anyagokat, nyomelemeket. Aki
a vezetékes vizet választja, az nem
csak pénztárcáját, de a környezetet is kíméli, hiszen egyedül a csapvíz fogyasztása nyomán nem keletkezik mûanyag- vagy üveghulladék – mondja Duzsik Gábor.

