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Víz Világnapja 2021  

ÉDUVÍZIG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

ISKOLÁSOKNAK 

A víz különböző embereknek különböző dolgokat jelent. 

Miért kérdezünk meg Téged? 

A 2021. évi Víz Világnap arról szól, hogy a víz mit jelent az 
embereknek, mi az igazi értéke és hogyan tudjuk megóvni, 

védelmezni ezt a létfontosságú erőforrást. 

Mennyire fontos a víz a Te otthonodban és a családi életedben, 
az életteredben, a kulturális szokásaidban, a közvetlen 

környezetedben és a jólétedhez? 

Akárhogy is jegyezzük – és ünnepeljük – a víz valamennyi 
hasznosítását az életünkben, megfelelően kell értékelnünk és 

hatékonyan kell megőriznünk azt mindenki számára. 

Mondd el a Te történetedet, gondolataidat és érzéseidet a 
vízről! 

Mondd el, mit jelent Neked a víz? 

 

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét a Víz Világnapjának 

nyilvánította, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába 

kerüljön ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. A 2021. év jelmondata: 

„A víz érték!Becsüld meg!”, mellyel a vízügyi ágazat is szeretné 

felhívni a figyelmet a víz fontosságára.  

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság e jeles naphoz kapcsolódóan 

2021-ben az alábbi 3 pályázatot írja ki a működési területén található 
(Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom Megye valamint Vas és Veszprém Megye egy 

része:223/2014. (IX.4.) Korm. rend., 1. melléklet) 

iskolák számára: 
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„Rajzold le, mit jelent Neked a víz?” 

 

1. /A Rajzpályázat - általános iskola alsó tagozatos tanulói 
részére 

1. /B   Rajzpályázat –   sajátos nevelési igényű pályázók részére 
 

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. 
 
 

„Írd le, mit jelent Neked a víz?” 

 
2. Novellaíró pályázat - általános iskola felső tagozatos illetve 

középiskolás tanulók részére 
3. Versíró pályázat - általános iskola felső tagozatos illetve 

középiskolás tanulók részére 
 

A beadás formája: e-mailen a pr@eduvizig.hu címre Szabó Henriett 

PR referens részére. A tárgyban kérjük feltüntetni: „Víz Világnapi 
novella/versíró pályázat 2021” 

 
Olyan rajzokat, festett műveket/novellákat/verseket várunk, melyet a 

meghatározott korcsoportból kikerülő tanulók maguk alkotnak meg, s 
amelyen bemutatják, hogy mit jelent számukra a víz? Mennyire fontos az 

otthonukban, családjuk életében, életterükben, kulturális szokásaikban, a 
közvetlen környezetükben?Az ő személyes életterükben mi az 

ÉRTÉKE a víznek és hogyan igyekeznek azt megbecsülni, megóvni? 
 

A pályázat benyújtási határideje 2021. március 17. szerda 24.00 óra 
Kérjük a pályázatokat a mellékelt adatlappal és nyilatkozattal 

együtt benyújtani! 
 

A pályázatok eredményhirdetésének időpontjáról és a díjak ünnepélyes 

átadásáról a járványügyi helyzet aktuális intézkedéseit figyelembe véve a 
későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 
Minden kedves érdeklődőnek sikeres pályázást kívánunk! 

 
 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

  9021 Győr, Árpád u. 28-32. 

www.eduvizig.hu 
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