A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete,
és a NEFAG ZRT Erdei Művelődési Háza
A VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából
„Szennyvizek? Tiszta vizet!” témában az alábbi pályázatokat hirdetik meg:
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 1.
óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos illetve középiskolás diákok részére.
A benyújtandó alkotások témája 2017-ben a „Szennyvizek? Tiszta vizet!”. Pályázni lehet olyan
alkotással, amely témájával, hangulatával, vagy az általa közvetített gondolattal kapcsolódik a kiírt
témához és a pályázó saját érzésein, ismeretein alapul.
Kik milyen technikákkal pályázhatnak?
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A pályamunkáikat postán küldjék el, melynek min. mérete A/4 -21x29,5 cm- , de ne haladja meg
az A/3 - 42x 29,5 cm-t.
Egy pályázó maximum 3 pályamunkával vehet részt a pályázaton.
A beküldött pályamunkákon kérjük tüntessétek fel neveteket, életkorotokat, iskolai osztályt, a
felkészítő pedagógus nevét, elérhetőségeteket (postai cím, telefon,) iskolátokat, valamint e-mail
elérhetőségeteket is!
A pályamunkákat 2017. március 10-ig lehet beküldeni a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház
(Szolnok 5000, Kaán Károly út 71.) vagy KÖTIVIZIG III. sz. irodaház (5000, Szolnok, Boldog
Sándor István krt. 4, 6.22. iroda-Rózsa Helga), rozsa.helga@kotivizig.hu és varine@kotivizig.hu email címre, ahol a legjobb pályamunkákat díjazzák, továbbá a pályamunkák március 24-től
kiállításra kerülnek az Aba-Novák Agóra Tabák Galéria részében.
A pályázatokkal kapcsolatban további információt adnak: Váriné Szöllősi Irén (06-56/501-934),
vagy Rózsa Helga (70/198-0134).
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 2
A Duna Múzeum mellett idén az MHT Szolnoki Területi Szervezete szintén meghirdeti és a legjobb
pályamunkákat díjazásban részesíti az alábbi pályázatot: Tervezz csatornafedőt!
„Az egészséges környezethez elengedhetetlen a szennyezett vizek összegyűjtése és a településről
való kivezetése. Az elvezetési rendszer a föld alatt van, amit ebből látunk az a csatornafedő. Nap,
mint nap észrevétlenül, akár remekművek mellett haladunk el. Múzeumunk gyűjteményében több
csatornafedő is található, ami a korban reklámfelület volt, ma viszont a köztereink dísze is lehet
egy-egy szép példány. Engedd szabadjára a fantáziádat! Tervezz a településedre jellemző, ahhoz
kapcsolódó egyedi csatornafedőt! Az egyetlen formai megkötés, hogy alkotásod ne legyen nagyobb
A/3-as méretnél. Az elkészült művet szkenneld be vagy fotózd le, regisztrálj a
http://www.vizvilagnap.hu pályázati felületén, és töltsd fel a "Tervezz csatornafedőt!" kurzusba!
Figyelj arra, hogy az adataidat is pontosan add meg! A legjobb alkotásokat díjazzuk, és
közzétesszük a honlapunkon, a "Nézegető" menüpontban.”

A pályamunkákat 2017. március 8-ig lehet beküldeni (szkennelve, fotózva) a NEFAG Zrt. Erdei
Művelődési Ház (Szolnok 5000, Kaán Károly út 71.) vagy KÖTIVIZIG III. sz. irodaház (5000,
Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4, 6.22. iroda - Rózsa Helga), rozsa.helga@kotivizig.hu és
varine@kotivizig.hu e-mail címre, ahol adataidat is pontosan add meg! Az addig beérkező
pályamunkákat továbbítjuk az országos elbírálásra is.

Erdei sétával egybekötött vetélkedő, akadályverseny
A Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete 2017. március 23-án 9
óra között a Víz Világnapja alkalmából vetélkedőt rendez
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Térségünk a Közép Tisza
címmel, a Szolnok és Szolnok környéki általános iskolák 7-8 osztályos tanulóiból álló 3 fős
csapatok részére.
A vetélkedő során az iskolákat képviselő csapatok „akadályverseny” szerű formában, több
helyszínen megismerkednek a város és annak életében fontos szerepet betöltő víz sokrétű
kapcsolatával, a vizes élőhelyek világával, majd a rendezvény végén a megszerzett információkról
záró vetélkedőn adnak számot. A vetélkedőn való részvétel speciális felkészülést nem igényel. A
vetélkedő helyszíne a későbbiekben lesz megjelölve.
A szerevezők iskolánként egy csapat jelentkezését várják. Jelentkezni ennek az adatlapnak
2017. március 10-ig (péntek) történő, alábbi címre való visszaküldésével lehet:
Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete
Cím: KÖTIVIZIG - Vízrajzi Osztály, Rózsa Helga 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információ: Váriné Szöllősi Irén (06-56/501-934), illetve
Rózsa Helga (06-70/198-0134)

Társvállalataink:

*Alulírott …………………………………….. a …………………………………………..
Általános Iskola csapatát benevezem a 2017. március 23-án megrendezésre kerülő Víz
Világnapi vetélkedőre.
Szolnok, 2017……........., hó, …………..nap
………………………………..
(telefonszám:


az esetleges változások megfelelő időben történő közlése miatt kérjük megadni

)*

Szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbi, Duna Múzeum által meghirdetett pályázatokra is:
Dolgunk a szennyvízzel!
Reklámfilm pályázat 12-16 és 16+ éveseknek
„Gondolkoztál már azon, mennyi időbe, fáradságba és technológiai fejlesztésbe kerül, hogy a
folyók, patakok, gondozott mederben folyjanak, a csapból jó minőségű vizet ihassunk és a vízi
élőlények is jól érezzék magukat? Ha nem, tedd meg most! Következtetéseid eredményét várjuk
egy figyelemfelkeltő kisfilmben.
Készíts reklámfilmet (max. 90 mp) arról, hogyan lehet az emberi tevékenység (ipar, mezőgazdaság,
háztartás stb.) során keletkezett szennyvíz mennyiségét és károsanyag tartalmát csökkenteni!
Gondolataidat oszd meg környezeteddel, szüleiddel, barátaiddal, osztálytársaiddal és velünk!
Környezeted véleményét – ha lehet - építs be a filmbe!
Ha szeretnél részt venni pályázatunkon, regisztrálj a http://www.vizvilagnap.hu oldalon! Az
elkészült filmet töltsd fel a Youtube-ra, linkjét pedig add meg a pályázat kurzusának felületén. A
film készítése során bármilyen eszközzel dolgozhatsz, (okos telefon, videó rögzítésére alkalmas
fényképezőgép, stb.) és az elkészült anyagot bármilyen fájlformátumban feltöltheted (mpg, mpeg,
mp4, vob, stb.).
Egyéni és alkotó csoport (max. 5 fő) pályamunkáit várjuk. Ha problémátok, vagy kérdésetek van,
keressétek Pifkó Szerát a videopalyazat@dunamuzeum.hu címen.
A legjobb alkotásokat díjazzuk, és elérhetővé tesszük itt a honlapon, a "Nézegető" menüpontban.
Beküldési határidő: 2017. március l0.”
Gyalogolj a vízért!
Kövesd a szennyvíz útját!
A fejlődő országokban nők és lányok naponta nagyjából 6 kilométert gyalogolnak vízért, így évente
Afrikában összesen 140 millió „munkaórát” igényel ez a tevékenység. 1,8 milliárdnyian vannak
olyanok, akik gyaníthatóan baktériumokkal és ürülékkel szennyezett vizet isznak. Az együttérzés
kifejezése hívta életre a „Gyalogolj a vízért!” („Walking for Water”) nemzetközi akciót. A Duna
Múzeum ennek jegyében idén az ötödik közös gyaloglásra buzdít mindenkit.
Mit kell tennetek?Szervezzetek 6 km-es gyalogtúrát egy, a környéketeken lévő szennyvíztisztító
telephez, vagy szennyvízátemelőhöz. Ezek általában a települések szélén található, kerítéssel elzárt
területek, ahová csak engedéllyel, szakemberek kíséretében és 18 éves kor fölött szabad belépni,
ezért elsősorban külső megtekintésre van lehetőség. Az egyik hátizsákba tegyetek 6 liter vizet,
felváltva vigyétek és indulás! (Amikor visszaértek, igyátok meg, ne vesszen kárba a drága ivóvíz!)
(A településekre lebontott részletes adatbázis itt található: www.teszir.hu)
Kik?Jelentkezhetnek baráti társaságok, kisebb közösségek, (max.30 fő) korosztályi megkötés
nélkül. Természetesen a fiatalabbak mindig kérjenek fel legalább egy felnőttet kísérőnek.
Mindenképpen biztonságos útvonalat válasszatok!
Amit várunk:
1.
2.
3.

Három, a kirándulás során készült fotó (jpg formátumban, max. 2 MB/kép).
Térkép (lehet rajzolni is) az útvonalról, a szennyvíztelep elhelyezkedéséről mellékletként.
Dokumentáció a táblázatban levő szempontok szerint, a pályázati felületen kitöltve:

Meddig?A pályázatokat 2017. március 10.-én éjfélig töltsétek fel a pályázati felületre, az ott
megadott formátumban! Előtte regisztrálni itt tudtok: dunamuzeum.hu/moodle/login.
Értékelés:A pályázat elsődleges célja a figyelemfelhívás, a közös élmény és együtt gondolkodás.
Egy szakértő zsűri véleménye alapján az arra érdemes pályázatok közül sorsolással döntjük el 3
korosztályi bontásban, mely csapatok képviselői vehetnek részt a 2017. március 23-án Győrben
rendezendő Országos Víz Világnap díjátadó ünnepségen. Az ünnepségen való részvételre
lehetőséget kapó csapatok nevét 2017. március 16-án, a vizvilagnap.hu honlapon tesszük közzé. A
beérkezett pályamunkákat a honlap "Nézegető" menüjében egy google térképen fogjuk megosztani.

Gyalogolj a vízért! melléklet:

