
Előszó a magyar kiadáshoz

Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőjén fekszik, felszíni vizeink 95 %-a hatá-
rainkon túlról érkezik, ezért rendkívül fontos számunkra az együttműködés szomszédos 
országokkal, a Duna medence országaival.

A Duna és mellékfolyói védelmére és fenntartható használatának elősegítésére jött lét-
re a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (angol rövidítése ICPDR), melynek aktív 
tagjai vagyunk. A Bizottság nagy fi gyelmet szentel annak, hogy a térség lakosai minél 
szélesebb körben ismerjék meg a folyóvölgy értékeit és problémáit, hiszen kölcsönös 
függésben élünk itt egymással, közös életterünk megóvása mindannyiunk érdeke és 
felelőssége. Ezekért a célokért mindenki sokat tehet a maga szintjén és környezetében. 
Különösen a fi atalok környezettudatos gondolkodásának fejlesztése segíthet jelentős 
mértékben a célok elérésében. Elsősorban ez vezérelte a Duna Védelmi Nemzetközi 
Bizottságot a Duna Ismerettár nevű ismeretterjesztő és foglalkoztató csomag (tanári ké-
zikönyv, interaktív CD, Duna medence poszter, munkalapok, kártyák) elkészítésében. 
Ez vezérelte a magyar környezetvédelmi és vízügyi, valamint az oktatási és kulturális 
tárcát is, amikor az anyag magyar nyelvre történő átültetéséről döntött társadalmi és 
magán együttműködés keretében. A program létrehozása illeszkedik azokhoz a társa-
dalmi kapcsolatokat és az ismeretterjesztést célzó törekvésekhez, mint az évente június 
29-én megrendezésre kerülő Duna nap és a hozzá kapcsolódó „Meríts ihletet a Duná-
ból” ifjúsági alkotói pályázathoz, vagy olyan kiadványokhoz, mint például a. Danube 
Watch Magazin.

Szeretettel ajánljuk a Duna Ismerettárat fi ataloknak, pedagógusoknak, valamint a vi-
zeink és a vízi környezet iránt érdeklődőknek egyaránt. Reméljük, az ismerettár segít 
a Duna térség természeti és kulturális kincsei iránti érdeklődés felkeltésében, és növeli 
az ezen értékek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és 
tudatosságot. Az anyag interneten keresztül is hozzáférhető a www.danubebox.hu hon-
lapon keresztül.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
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A Danube Box – szolidaritás a Dunáért a határokon át

A Duna a világ legnemzetközibb folyója, hiszen mellékfolyóival együtt 81 millió em-
bert köt össze egymással. Ez elegendő alap arra, hogy a közös érdekek és az egymáshoz 
kötődő gondolatok mentén olyan oktatási anyag jöjjön létre, ami ezt az európai folya-
mot az összes csillogó oldaláról bemutatva, és az összes vele kapcsolatos kihívást fel-
mutatva a fi atalsághoz közelebb hozza.

A Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR/IKSD) részéről nem lenne elégséges, ha 
csupán a vízkészlet-gazdálkodási kérdésekre szorítkozna. Azt szeretnénk, ha az emberek 
lelkesednének a Dunáért, és ezért szeretnénk mindenkit közelebb vinni hozzá. Ezt szol-
gálja egyrészről a Danube Day (Duna-nap) minden év június 29-én, és a Danube Box is. 

A Danube Box kidolgozása a The Coca-Cola Company a Coca-Cola HBC és az ICPDR  
együttműködésével jött létre és azt a Zöld Duna Partnerség keretében valósították meg. 
A Coca-Cola cégben aktív partnerre találtunk e merész vállalkozás végrehajtásához, és 
reméljük, hogy a Danube Box sok dunai országban bevezetésre kerül.

Örömünkre szolgál, hogy a Danube Box-ot átnyújthatjuk a Duna-medence tanárnői és 
tanárai számára, és reméljük, hogy az anyagok és ösztönzések színes sokfélesége hoz-
zájárulhat majd a Dunáról és mellékfolyóiról szóló izgalmas tanórákhoz. 

Bárcsak a Danube Box hozzájárulhatna a politikai, kulturális és nyelvi határokon át-
ívelő Duna-szolidaritás előmozdításához és a Duna menti összetartozás érzésének erő-
sítéséhez!

Philip Weller
a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság

Végrehajtó titkára 
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A Danube Box – Az ember csak azt becsüli és védi, amit ismer

A víz az élet alapvető forrása minden ember, bolygónk minden élőlénye számára. Víz 
nélkül az élet semmilyen formában sem lenne lehetséges.

Vízkészleteink megóvása szükségességének tudatában a Coca-Cola HBC és The 
 Coca-Cola Company világszerte számos program mellett kötelezte el magát.

„Az ember csak azt becsüli és védi, amit ismer”. A Danube Box-ot ezzel a mottóval fej-
lesztette ki a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR), a Coca-Cola HBC és The 
Coca-Cola Company a „Green Danube Partnership” elnevezésű együttműködése kere-
tében. E gondolattól vezérelve az ICPDR, a miniszté riumok, a civil szervezetek és az 
oktatási intézmények számos Duna melléki országban a szerteágazó tudatosságfejlesztő 
tevékenységek egész sorát támogatják.

A „Green Danube Partnership” segítségével szeretnénk valamit közvetíteni arról a je-
lentős szerepről, amit a Duna és mellékfolyói a partjaik mentén élő emberek minden-
napi életében betöltenek – a mostani és a jövő nemzedékek számára.

Sir Michael Llewellyn-Smith
a Coca-Cola HBC igazgatótanácsának tagja


