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Azt tudjuk, hogy a víz érték, 
azt is tudjuk, hogyan bánunk 
vele – bizony pazaroljuk, de 
legalább egy‑egy alkalom‑
mal felhívjuk erre a figyelmet. 
S ennek a figyelemfelhívásnak 
legutóbb június 8‑án jött el az 
ideje. Guinness‑rekordkísérletre 
invitált az ÉTV, főleg iskoláso‑
kat, de felnőtteket is. Megadták 
a módját, hogy kedvet kapjunk 
a vízivásra, a felállított szín‑
padon bemelegítésként Vastag 
Tamás szórakoztatta koncertjé‑
vel a fiatalságot, majd amikor 
már kimelegedett, példát muta‑
tott és felhúzott egy üveg vizet. 
István Dániel mûsorvezetőként 
volt az esemény ceremóniames‑
tere, bizony ennyi – csaknem 
ezer – gyereket kordában kellett 
tartani. Azt hittük egy kisebb 
gyors záport átélve, hogy esővi‑
zet kell innunk, de szerencsére 
megkegyelmeztek az égiek és 
maradt a csapvíz, nagy örö‑
münkre. A rekordkísérletben 
csak a regisztráltak vehettek 
részt, persze vizet ihatott bárki, 
mert az ÉTV teljes vízszélesség‑
gel kivonult tartálykocsijaival. 
A rajtpisztoly pontban kettőkor 
dördült el, de előtte T. Mészáros 

András polgármester ecsetelte a 
víz erényeit.

– Egyik legnagyobb kin‑
csünk a víz, vigyáznunk kell 
rá – mondta. – Nemcsak hûsít, 
de egészséges is. Ilyen korban 
tanulhatjuk meg a tiszta víz, 
az élet forrásának tiszteletét, 
becsülését, és azt, hogy felnőtt‑
ként se pazaroljuk.

Ezután jöhetett a közös 
nagy vízivás, hajszálpontosan 
kettőkor, mert az ország többi 
városában is ugyanekkor iszik 
minden regisztrált, több ezer 

ember, s csak így lehet hitelesí‑
teni a Guinness‑könyvbe. 

Lanku Ildikó ügyvezető igaz‑
gató az ÉTV részéről sikeresnek 
tartotta az akciót, amely egyben 
figyelemfelhívó is volt a vezeté‑
kes víz fontosságára.

– Annak ellenére, hogy két‑
ezer indulóra számítottunk – 
sajnos több érdi iskola felkéré‑
sünk ellenére sem képviseltette 
magát, és az időjárás is „bizony‑
talan” volt –, a kilencszázhat 
regisztrált diák is szép szám. 
Hétszáz liter víz fogyott az alig 
egyórás rendezvényen, persze a 
részt vevők „mûsoron kívül” is 
ittak, és sokan fogyasztottak a 
kíváncsiskodók közül is.

 – Miért igyunk csapvizet?
– Mert a legszigorúbban 

ellenőrzött „élelmiszerünk”, 
ásványi anyagokat tartalmaz, 
a csecsemők, betegek is biz‑
tonsággal fogyaszthatják, a nap 
huszonnégy órájában elérhető, 
nem kell boltba menni érte, 
tárolni, mindig friss és a csap‑
víz fogyasztásával a környezetet 
is védjük, mert nincs szállítás, 
nincs mûanyag palack…

A Teleki Általános Iskola 
néhány diákjától is érdeklőd‑
tünk: ennyire szeretik a vizet?

Kosztolányi Valentin, Ambrus 
Nikolett, Góré Elizabet és Baksa 
Gergely egyöntetûen rávágták: 
Igen!

Gergő még azt is hozzátette, 
hogy odahaza hiába főz az édes‑
anyja teát, szívesebben issza a 
vizet, sőt, ásványvíz helyett is! 
Példamutató gyerek.

 Temesi László

Csaknem ezren egyszerre hörpintettek

Igyál vizet, rekordkísérlet!
Szeretjük a rekordokat és szerencsére szeretjük a 
vizet is. Legalábbis ez derült ki azon a nagyszabású 
összejövetelen, amelyet az Érd és Térsége Víziközmû 
Kft. székház mellett tartottak meg a vezetékes vízel-
látás napján a múlt héten. Mert mindennek van már 
napja…

Egyszerre emelik poharukat a rekordkísérlet résztvevõi
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A víz nagy érték, gondos bánásmódot igényel
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