
 

 

 

Víz Világnapja 2020 – Fókuszban a klímaváltozás 

ÉDUVÍZIG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

ISKOLÁSOKNAK 

 

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánította, melynek célja, hogy 

gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. A 2020. év 

témája vizeink szerepe a klímaváltozásban. „Mindenkinek van feladata!” – a vízügyi ágazat 

ezzel a jelmondattal hívja fel a figyelmet a víz fontosságára.  

  A Föld vízkészletének megóvása és körültekintő felhasználása 

  életeket menthet!  

A víz hatékony felhasználása csökkenti az üvegházhatást 

Nincs idő a késlekedésre! 

   Neked is van szereped, itt az idő, tedd meg, amit tudsz! 

Olvadó gleccserek, a fél kontinenst felégető ausztrál bozóttüzek, extrém száraz időszak a 
mérsékelt éghajlati övezetben, eltűnő amazóniai esőerdők – mind a napjainkban zajló 
klímaváltozás bizonyítékai. A klímaváltozás kritikusnak tartott fordulópontjainak több mint a 
fele már bekövetkezett! 

A Föld lakossága egyre gyarapszik és ennek velejárója az egyre növekvő vízfogyasztás, ami 
gyakran jár együtt a környezet és a természeti erőforrások károsításával. A kedvezőtlen 
folyamat megállítására különböző megoldások, tervek születnek, kulcsfontosságú a szén-
dioxid elnyelők, pl.: óceánok, vizes élőhelyek, erdők védelme, környezettudatos 
mezőgazdasági technológia alkalmazása, a szennyvíz tisztítása és biztonságos 
újrafelhasználása.  

A víz a legértékesebb erőforrásunk - felelősségteljesebben kell felhasználnunk. Fontos 
megteremteni az egyensúlyt az emberek, az ipar, a mezőgazdaság és a vízkincs védelme 
között. Mindemellett nem szabad elfelejteni, a tiszta vízhez minden embernek joga van!  

A klímaváltozás lassításában mindenkinek megvan a maga feladata. Ami a legfontosabb: Ne 
pazarold a vizet! Gondold át, hogyan tudsz a saját életedben, a környezetedben tenni 
valamit a klímaváltozás ellen. Tedd meg!  

 
www.vizvilagnap.hu   *  www.facebook.com/vizvilagnap *  www.worldwaterday.org 

http://www.vizvilagnap.hu/
http://www.facebook.com/vizvilagnap
http://www.worldwaterday.org/


Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2020-ban a fenti témakörhöz kapcsolódva az alábbi 
pályázatokat hirdeti meg iskolások számára: 

 

Klímaváltozás: mindenkinek van feladata a 
vízgazdálkodással! 

 
Rajzpályázat - általános iskola alsó tagozatos tanulói részére: 
Olyan rajzolt vagy festett alkotásokat várunk, melyen a gyerekek bemutatják, hogy ők 
maguk/ családjuk/ az egyén mit tud tenni a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése 
ellen helyes vízgazdálkodási/vízhasznosítási megoldásokkal, akár kapcsolódva 
igazgatóságunk egyik szakfeladatához, a vízminőség-védelemhez (vízfolyások, vízi élőlények 
védelme). 
A művek hátoldalára kérjük az alábbiakat feltüntetni: a mű címe, az alkotó neve, életkora, 
továbbá az iskola neve, székhelye (település).  
A beadás formája: postai úton vagy személyesen. Cím: Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság. 9021 Győr, Árpád u. 28-32.  Szabó Henriett PR referens részére. 
 
Fotópályázat - általános iskola felső tagozatos illetve középiskolás tanulók részére 
Olyan fotókat várunk, melyen a fenti korcsoportból alakult kis csapatok tesznek a hatékony 
vízgazdálkodásért/vízhasznosításért, akár kapcsolódva igazgatóságunk egyik szakfeladatához, 
a vízminőség-védelemhez (vízfolyások, vízi élőlények védelme). 
A beadás formája: CD hordozón postán vagy e-mailen keresztül (max. 3 MB méretben). 
Cím: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Szabó Henriett PR 
referens részére, e-mail cím: pr@eduvizig.hu, a tárgyban kérjük feltüntetni: „Víz Világnapi 
fotópályázat 2020 – kép címe” 
 

A pályázat benyújtási határideje 2020. március 10. 24.00 óra 
Kérjük a pályázatokat a mellékelt adatlappal és nyilatkozattal együtt benyújtani! 

 
A pályázatok eredményhirdetésére és a díjak ünnepélyes átadására Víz Világnapi 
ünnepségünkön a győri Kálóczy téri Árvízvédelmi Központunkban kerül sor 2020. március 
22-i dátumhoz közeli időpontban (a pontos dátumról a nyertes iskolákat kiértesítjük). 
 
Díjazás rajzpályázat kategóriában: 
Első helyezett: egy hétvége az ÉDUVIZIG valamely üdülőházában családjával együtt 
Második helyezett: csónakázás a Szigetközben az ÉDUVIZIG szervezésében 
Harmadik helyezett: ajándékcsomag  
 
Díjazás fotópályázat kategóriában a csapatoknak: 
Első helyezett: Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő megtekintése és egy hajókázás az 
ÉDUVIZIG kitűző hajóval, közben megismerkedés a tevékenységével 
Második helyezett: ÉDUVIZIG Tatai Szakaszmérnöksége által szervezett idegenvezetés a 
Fényes tanösvényen és motorcsónakázás/sárkányhajózás a Tatai Öreg-tavon 
Harmadik helyezett: csónakázás a Szigetközben az ÉDUVIZIG szervezésében 
 
Minden kedves érdeklődőnek sikeres pályázást kívánunk! 
 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
www.eduvizig.hu 
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