Víz Világnapja 2022
ÉDUVÍZIG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ISKOLÁSOKNAK
A Víz Világnapjáról minden év március 22-én emlékezünk meg 1993 óta.
Az ENSZ a víz ünneplésével hívja fel a figyelmet arra a két milliárd
emberre, akik jelenleg biztonságos ivóvízellátás nélkül élnek. A Víz
Világnapjának fókusza, hogy ösztönözze a Fenntartható Fejlődési Célok
6. pontját, mely szerint a tiszta víz és alapvető köztisztaság mindenki
számára elérhető legyen 2030-ig.
A 2022. év jelmondata:
„FELSZÍN ALATTI VIZEK - TEGYÜK LÁTHATÓVÁ A LÁTHATATLANT!”

A felszín alatti vagy talajvizek a föld alatt lévő víztartó rétegekben találhatók.
Ezek olyan geológiai képződmények, amelyek képesek a vizet tartani. Ilyen
kőzetek lehetnek a homok, a kavics vagy a repedezett kőzetek, sziklák.
A felszín alatti vagy talajvizek nem láthatóak, azonban hatásuk annál inkább
érzékelhető mindenütt. Szemünk elől rejtve, a lábunk alatt a talajvíz egy rejtett
kincs, amely gazdagítja életünket. A világ legszárazabb területein, talán ez lehet
az egyetlen elérhető vízforrás, amivel az emberek rendelkeznek.
A világ folyékony édesvíz készletének legnagyobb része felszín alatti víz, mely
szerepet
játszik
az
ivóvízellátásban,
a
mezőgazdaságban,
az
ipari
tevékenységekben és az ökoszisztémák életében. Hatással van rá a szennyvizek
elhelyezése és az olyan emberi tevékenységek, amelyekből szennyezés
származhat. Ahol ezek elhelyezése, tárolása, szállítása nem megfelelő, ott
bejutva a felszín alá elszennyezhetik a felszín alatti vizeket. Számos területen a
felszín alatti vizeket túlzott mértékben használják fel: ez azt jelenti, hogy több
vizet vonnak ki a víztartó rétegekből, mint amennyit az eső és a hó képes
feltölteni.
A felszín alatti vizek feltárása, védelme és fenntartható felhasználása központi
szerepet játszik az éghajlatváltozás túlélésében és az ahhoz való
alkalmazkodásban, valamint a növekvő népesség szükségleteinek kielégítésében.
www.vizvilagnap.hu
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Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a fenti jelmondattal
kapcsolatban 2022-ben az alábbi 2 pályázatot írja ki a működési
területén található iskolák számára:
(Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom Megye valamint Vas és Veszprém Megye egy
része:223/2014. (IX.4.) Korm. rend., 1. melléklet)

Rajzpályázat
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 benyújtás formája: postai úton, személyesen vagy szkennelve a
pr@eduvizig.hu e-mail címre (tárgy: „Víz Világnapi rajzpályázat
2022”). Cím: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 9021 Győr,
Árpád u. 28-32. Szabó Henriett PR referens részére.

Versíró pályázat
2.

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
versíró pályázat 2022”
Olyan rajzokat, festett műveket illetve verseket várunk, melyet a tanulók
maguk alkotnak meg, s amelyen bemutatják, hogy mit jelentenek
számukra a felszín alatti vizek? Milyen szerepet töltenek be otthonukban,
családjuk életében, életterükben, környezetükben?Hogyan tudjuk megóvni
azokat?
A pályázat benyújtási határideje 2022. március 11. péntek 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
www.vizvilagnap.hu
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