2010. A CSAPVÍZ ÉVE

GUINNESS REKORD
SZÜLETETT A MIVÍZ KFT.-NÉL

A MIVÍZ Kft. 2010-ben egész éves programsorozat keretében indította el csapvíz kampányát, melynek elsõ lépéseként csatlakoztunk a 10. Kocsonyafesztiválhoz, majd március 20-22-én a Víz
Világnapja alkalmából rendeztük meg hagyományteremtõ céllal az
elsõ Vízfesztivált emlékezetes programokkal a Szinva teraszon. Az
éves programsorozat talán legérdekesebb eseménye volt a május 11én, Miskolc Város Napján tartott GUINNESS REKORDKÍSÉRLET, melynek célja az volt, hogy Miskolcon valósuljon meg elõször AZ EGYSZERRE, EGYIDÕBEN, EGY HELYEN CSAPVIZET FOGYASZTÓ
LEGTÖBB EMBER CSÚCSÁT célzó rekordkísérlet.
Társadalmi szerepvállalásunkat erõsítve kezdtünk csapvíz kampányunkba, melynek célja, felhívjuk minden egyes fogyasztónk figyelmét arra, hogy A VÍZ MINDEN CSEPPJE ÉRTÉK.

A víz létünk egyik alapfeltétele. Ez az értékes, ugyanakkor sérülékeny természeti kincs nemcsak az ember puszta létének, hanem
minden gazdasági tevékenységnek is elõfeltétele, mégis világszerte
számos területen okoz gondot a vízkészletek korlátozott volta.
Jelenleg a világon egymilliárd ember nem jut megfelelõ minõségû
ivóvízhez, és évente két millióan halnak meg a szennyezett víz okozta különféle betegségekben. Az élõ víz megóvása mellett kiemelt
fontosságú a környezetvédelem is, hiszen a környezet megóvása nélkül nincs tiszta víz.
A MIVÍZ Kft. társadalmi felelõsségvállalása részének tartja, hogy a
felnövekvõ generációkat megtanítsa a tiszta víz értékének megbecsülésére, a környezetvédelem fontosságára. Úgy gondoljuk, hogy a
környezet-, egészség-, illetve víztudatos nevelést már egészen kicsi,
óvodás korban el kell kezdeni,
gyermekeinket ebben a szellemben kell nevelni, hiszen õk
a jövõ fogyasztói. Ezt szolgálja
az a program is, melynek keretében évrõl-évre nyílt napon
várjuk a város óvodásait, iskolásait, hogy megmutassuk számukra a víz körforgását.
Emberi természetünk egyik
értéke a versengés, a versenyszellem. Ebbõl következik, hogy
szeretünk a legjobbak lenni. A
legjobbakat pedig fel szokás
jegyezni, elismerni. A legkiemelkedõbb eredményeket
pedig minden évben rekordként jegyzik fel az utókornak
a világ különbözõ tájain.
Minden rekordot szabályokhoz
kötnek, szigorúan kontrollálnak
és különféle eszközökkel ellenõriznek. Néha a rekordok
kérdéseket vetnek fel bennünk, máskor nevetést váltanak ki belõlünk, de minden-

képpen örömet okoznak számunkra. De miért csak a legnagyobb és leggyorsabb rekord
számít, amikor vannak más érdekes, különleges, az emberiség számára fontos rekordok is?
E gondolatoktól vezérelve
született meg az elhatározás, a
MIVÍZ Kft. meghirdette rekordkísérletét, mely rekord
megvalósulásához 1 500 résztvevõ aktív közremûködésére
számítottunk.
Komoly, megfeszített munka
vette kezdetét társaságunknál,
aktivizáltuk az általános- és középiskolákat, a fogyasztókat, a lakosságot. Lehetõvé tettük a jelentkezõknek
az online regisztrációt, hiszen semmit sem bíztunk a véletlenre. A kemény munka eredményeként több mint 2000 aktív résztvevõ volt jelen
a rekordkísérleten, így 15 óra 30 perckor megszületett a magyarországi rekord, melyet rekordkoordinátor hitelesített. A GUINNESS REKORD
hitelesítése még várat magára, hiszen az adminisztrációs eljárás heteket vehet igénybe. Természetesen társaságunk egy emléktárggyal honorálta a résztvevõk aktivitását, részvételét.
Ezzel a magyarországi rekorddal is igyekeztünk felhívni a figyelmüket a résztvevõknek, a fogyasztóknak, a lakosságnak a vezetékes
ivóvíz kiváló minõségére, annak élvezeti értékére!
Csapvíz kampányunk üzenete nem más, mint hogy a csapvíz egészséges, biztonságos, kényelmes, környezetkímélõ és takarékos!
A MIVÍZ Kft.-nek köszönhetõen 176 000 miskolci és felsõzsolcai fogyasztó a nap minden pillanatában MINDIG MEGENGEDHETI MAGÁNAK A CSAPVIZET!
Miskolc, 2010. május 11.

