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Üdvözlet az Olvasónak!
1994-ben az ENSZ 47. közgyûlése a víz világnapjává nyilvánította március 22-ét. Minden
esztendõben más-más fontos tulajdonságát emelik ki a víznek. 2005-ben a kiemelt téma:
VÍZ AZ ÉLETÉRT
Az élet egyik legfontosabb anyaga − a levegõ mellett − a víz. Víz nélkül nincs élet. Szükséges a növények, az állatok és az ember számára egyaránt. Táplálék nélkül viszonylag
hosszú ideig képes élni az ember, de víz nélkül csupán néhány napig. A szomjúság az
egyik leggyötrõbb szenvedés.
A Föld felszínének mintegy 70,9%-át víz borítja, de ennek a víznek csupán kb. 3%-a
édesvíz. Az édesvíznek 2,4%-a sarki jégbe fagyott, 0,6%-a felszín alatti és csupán néhány ezrelék a felszín feletti (tavak, folyók) könnyen mobilizálható víz.
Ez a csekély mennyiségû víz is folyamatosan veszélynek van kitéve, mert az ember nem
törõdve a jövõjével, a föld felszíne alatt és felett egyaránt folyamatosan szennyezi azt.
Gondoljunk felszíni vizeinkre a folyókra, tavakra. Sokszor szennyvízcsatornaként használjuk folyóinkat. A Dunába is kezeletlen szennyvíz tömege ömlik nap mint nap. Az
a Duna amelynek vize másfél évszázaddal ezelõtt még iható volt, ma már szürkén hömpölygõ piszkos folyóvá lett.
Felszín alatti vizeinket sem kíméljük. A mûtrágyázás, a kiömlõ olaj, és más szennyezõ anyag
folyamatosan szivárog a ma még védettnek mondott vizeink felé, veszélyeztetve a jövõt.
A víz szennyezése és pazarlása nagy bûn. Utódaink életét veszélyeztetjük ezzel.
Ma már azon gondolkodunk, vajon , hogyan pótoljuk az olajat, ha elfogy. De vajon hogyan pótoljuk a vizet? Az olajnak van alternatívája. A víznek nincs. Védjük meg ezt a
drága nélkülözhetetlen kincset, addig amíg nem késõ.
***
Kedves Barátaim!
Legutóbbi számunkban megírtam, hogy milyen veszélynek volt kitéve lapunk. Reméljük,
hogy sikerül megmenteni és a Szövetségek tagjai részére továbbra is térítés nélkül rendelkezésre bocsátani a folyóiratot.
A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács közgyûlésén kinyilvánította, hogy a lapra szükség van, nem szûnhet meg. A Magyarországi Üdítõital-, Gyümölcslé és Ásványvízgyártók Szövetségének vezetõi ugyancsak a lap fennmaradása mellett foglaltak állást,
így a lap megjelenéséhez szükséges anyagi bázis remélhetõleg biztosítva lesz. Köszönet
ezért mindazoknak, akik segítik, támogatják lapunkat reklámaikkal, forintjaikkal.
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