Elindult a www.vizertek.hu
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség társadalmi szemléletformálást
célzó vízérték honlapja
Az idei nemzetközi Víz Világnap felhívása a víz értékéről szól. Üzenete az, hogy tudatosítsuk és
tiszteljük a víz ezerféle jótékony hatását, vizsgáljuk meg, hogyan járul hozzá mindennapi életünkhöz,
értékeljük jelentőségét és gondoskodjunk védelméről! A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
(MaSzeSz) Vízérték társadalmi szemléletformáló programjának központjában ugyanez a mondanivaló
áll: a víz értékének társadalmi tudatosítása, a települési vízgazdálkodás és az azt kiszolgáló
infrastruktúra fontosságának, láthatóságának erősítése.
A nemzetközi Víz Világnap és a Vízérték programunk üzenete közti azonosságot kihasználva örömmel
számolunk be arról, hogy hiánypótló eszközként egy olyan honlapot készítettünk, mely a tipikus
fogyasztókat célozva, érthető, feldolgozható, sokszor megdöbbentő tényeket, adatokat, információkat
tartalmaz a vezetékes vízellátásról és szennyvíztisztításról. A www.vizertek.hu oldal célja a
vízszolgáltatással kapcsolatos "félreértések, problémák" és a valós helyzet bemutatása. Mindezt a
közérthetőséget támogató, adatvizualizációs anyagok (infógrafika) alkalmazásával, a hazai vízhálózat
és szennyvíztisztítás folyamat bemutatásával, valamint interaktív játékkal éri el a weboldal. A
honlapról a látogató nemcsak azt tudhatja meg, hogyan készül és jut el hozzá a „kék arany”, hanem
azt is, mit tehet ő személyesen a vizeinket, a víz- és szennyvízhálózat megóvása érdekében.
Figyelemfelhívó tartalmakkal a vizertek.hu oldal az alábbi kérdéseken való elgondolkodásra serkent:
- Gondolt-e már a fogyasztóként arra, hogy mi lenne, ha nem folyna többet víz a csapból?
- Ha azt a fejenként naponta kiengedett kb. 100 liter vizet, amit ivásra, főzésre, mosásra,
tisztálkodásra használunk, egyénileg kellene az otthonokba szállítani?
- Ha nem egyetlen mozdulattal tűnne el a szennyvíz a lefolyóban?
Üzeneteinkkel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mi Magyarországon olyan szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a nap 24 órájában, akár a 10. emeleti lakásunkban is kényelmesen megengedjük a
csapot, lehúzzuk a vécét. A Föld nem minden pontján van azonban ez így, hiszen több száz millió
ember él vezetékes ivóvíz- és szennyszolgáltatás nélkül. Nem véletlen, hogy a következő évtizedekben
a „kék arany”, azaz a víz elérhetősége határozhatja meg leginkább a gazdaságot, a társadalmat és a mi
életünket is.
A MaSzeSz www.vizertek.hu oldalán nemcsak arról kaphat képet a látogató, hogyan is „készül” az
ivóvíz és mi történik a lakásunkban keletkező szennyvízzel, hanem le is tesztelheti víztudását .
Víztudatosságuk, vízérték szemléletük erősítése mentén arra törekszünk, hogy felismerjék, az ivóvíz
biztosítására és a szennyvíz elvezetésére, tisztítására egyetlen fenntartható és költséghatékony
megoldás van: a vezetékes vízellátás.
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