
Pure Water for Generations e.V. – sajtóközlemény  

 
 
 

2 500 km megtétele után megérkezett a Fekete-
tengerhez 

 

 
 
Az állva evező Pascal Rösler célba ért – már több mint 10 000 euró 

adományt gyűjtött – 63 nap a deszkán 
 
München/Sulina, 2017. szeptember 20. 2 500 kilométer megtétele és 63 nap után az állva 

evező Pascal Rösler elérte célját, a Fekete-tengert a Duna torkolatánál. Mintegy 360 óra múltán, 

amit az álló szörfön töltött, a számláló az út végén közel 600 000 evezőcsapást mutatott: 

„Minden csapás közelebb vitt a Fekete-tengerhez, és az utolsó csapással véget ért az utazás. 

Intenzív találkozásban volt részem a természettel, és sokat tanulhattam saját magamról. 

Végső soron csodálatos élményt nyújtott, és az eddig összegyűlt több mint 10 000 euró 

adománnyal nagyon elégedettek lehetünk” – jelentette ki Pascal Rösler, miután megérkezett a 

romániai Sulinába. Az adományokkal a Pure Water for Generations e.V. egyesület 

(https://pure-water-for-generations.com/) olyan projekteket támogat majd, melyek a vizek és 

folyók védelmét szolgálják. 
 

Sok segítőkészség az út mentén 
 
Pascal Rösler naponta átlagosan hat-nyolc órát töltött az álló szörfön. „Mások munkába mennek 

reggel, én meg evezek” – jegyezte meg. A Dunán megtett út során előfordult, hogy több tucat 

kilométer alatt egyetlen lelket sem látott a folyón vagy a parton. Ezekben az időkben csupán 

sirályok, gémek, kormoránok és pelikánok szegődtek társául. A München és a Fekete-tenger 

közötti útvonalon Pascal Rösler számos új támogatót és barátot is megismert, akik a jövőben 

segítséget nyújtanak majd természetvédelmi projektjeihez. „Sok emberrel találkoztam, aki 

osztozott a céljaimban, és tenni szeretne a tiszta víz megőrzésért. Meglepődtem, milyen pozitív 

volt kezdeményezésünk visszhangja” – folytatja Pascal Rösler. Az út során újra és újra 

segítséget ajánlottak neki az emberek – a friss víztől a szálláslehetőségen át egészen a finom 

ételekig. Ezzel kapcsolatban érdekes tapasztalat volt, hogy a segítőkészség egyszerű 

körülmények között élő emberek körében mindig jelentősen nagyobb. Pascal Rösler kézzel-

lábbal igyekezett megértetni magát az emberekkel, ebben további segítséget jelentett a 

kezdeményezés kilenc nyelven olvasható honlapja, és a kezdeményezést reklámozó 

söralátétek. 
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Legyen újra iható a Duna vize 
 
Útja során Pascal Rösler az Isart és a Dunát is mesterséges folyómederbe terelt és gátakkal 

közrefogott folyamként élte meg. Azonban voltak olyan részek is, ahol a folyók szabadon 

áramolhattak, vagy természetes állapotukban helyreállították őket. Amikor a folyó szabadon 

kibontakozhatott, Pascal érezte a víz tisztaságát és erejét. Ez neki is erőt adott a 

2 500 kilométer leküzdéséhez, és arra inspirálta, hogy a jövőben tegyen azért, hogy minél több 

folyószakaszt ilyen állapotba hozzanak. Pascal Rösler sok tapasztalatot gyűjtött a természet 

állapotáról a Duna mentén: „Eléggé paradox helyzet, hogy sportolóként az ember vízen halad, 

mégis ivóvizet kell magával vinnie saját használatra. Nem lenne méltó cél, hogy a folyók vize 

ismét iható legyen?” 
 

Sok emberrel találkozott, akik még emlékeztek az idősek elbeszéléseire arról, hogy a Duna 

vizét ivóvízként használták. Pascal Rösler egyfolytában kénytelen volt szemetet és hulladékot 

felfedezni a partokon és magában a folyóban – főleg műanyagot! A Pure Water for Generations 

e.V. egyesület a jövőben különösen ezzel a problémával szeretne foglalkozni. „Tényleg sok 

még a tennivaló ezen a téren. Fontos számomra, hogy minél több emberrel megismertessem a 

víz problémáját. Ez ösztönzött a Fekete-tengerig vezető, fárasztó utazás során” – folytatja 

Pascal Rösler. 
 

Már folyik az új természetvédelmi projektek tervezése 
 
A következő néhány hónapban számos beszélgetést terveznek többek között Bécsben a 

Nemzetközi Duna-védelmi Bizottsággal és a Bund Naturschutz (Természetvédelmi Szövetség) 

egyesülettel, hogy közösen hatékonyabb vízvédelmi projekteket támogathassanak és 

dolgozhassanak ki. A Pure Water for Generations e.V. egyesület csapata minden támogatást 

örömmel fogad, legyen szó akár ötletekről, kapcsolatokról, adományokról vagy munkavégzésről. 

Pascal Rösler utazása a célbaérésével véget ért ugyan, ám a folyókon töltött idő lehetővé tette 

számára, hogy intenzíven elgondolkodjon.  A következő hetekben szakértőkkel és érdekelt 

felekkel vitatja meg a túra során összegyűjtött ötleteit, és közösen dolgoznak ki megoldásokat. 
 

Életcéljává vált a víz problémájának megoldása, és rendelkezik az ehhez szükséges idővel és 

energiával is - beleértve a Pure Water for Generations e.V.egyesület ötfős csapatát. 
 

A túráról készült részletes napló, mely színes anekdotákat és számos történelmi háttér-

információt is tartalmaz, továbbra is olvasható a http://sup-muenchen-

schwarzesmeer.de/berichte-und-bilder/ weboldalon. A Pascal utazásáról szóló dokumentumfilm, 

melyet a Very Film készített, ősszel lesz látható több részben a világhálón. 
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Pascal Röslert az alábbi partnerek támogatták túrája során: 
 
Alexander Görbing -Klartext PR, Ameo, ARRI Media, Bayerische Staatsbrauerei 

Weihenstephan, BeSeaside, Canon, Fanatic, FLSK, Garmin, Geldhauser, Gerber, Gössl, GPS 

Live Tracking, Jübermann Verlag, Kaja Foods, Maile, Manner, Maui Jim, McDermott, Oagwai, 

P&T, P3 Creation Group, Patagonia, Polarstern, Restube, Sidi-Kaouki, Sunnawind, Surftools, 

Thule, Transline, UFO FILMGERÄT, VERY FILM, wherever SIM, Wilfried Feder Photo. 

 
 
 
További információk a következő oldalakon találhatók: 

 
www.pure-water-for-generations.com www.sup-

muenchen-schwarzesmeer.de 

www.facebook.com/pwfgmunich/ 

www.instagram.com/pure.water.for.generations.e.v/ 

 
 
 
 
 
Örülünk, ha felveszik ezt az izgalmas témát beszámolójukba! 

 

 
 
 
Kapcsolatok 

 
Pascal Rösler (a Pure Water for Generations e.V. egyesület elnöke), pascal@pwfg.blue, +49 / 
(0)151 

152 09 057 
 
Christof Czech (a Pure Water for Generations e.V. egyesület elnöke), christof@pwfg.blue, 

 

+49 / (0)176 634 21 737 
 

 
 
 
Sajtófotók a  https://www.dropbox.com/sh/9wqc2xaf0mwlii0/AAAFvJq3au6lvaS3VrV8l45la?dl=0 

weboldalon tölthetők le (megjegyzés: a képek 2017.09.20., szerda, 16.30-tól állnak 

rendelkezésre) 
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