
 

 
 
 
 
 
  
 

                       
AZ ÉRV. ZRT. RAJZPÁLYÁZATA 

 
Az ÉRV. Zrt. kétéves programsorozatot indít szolgáltatási területén, melynek témái között kiemelten 

szerepel a fenntartható vízbázisvédelem, az észszerű vízfelhasználás, a tudatos közműhasználat, a 

víziközmű-szakma presztízsének növelése és a természeti környezet védelmére fókuszáló 

szemléletformálás.  

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló KEHOP-2.1.7.-19-2019-00024 „A tiszta víz titka" 

- szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” 

elnevezésű program keretében ezúttal a VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJÁHOZ csatlakozva kívánja 

felhívni az ÉRV. Zrt. az általános iskolások figyelmét az ivóvízbázisok megóvásának fontosságára. 

A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A TÁRSASÁG RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET 
A SZALONNAI KALÁSZ LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI KÖRÉBEN. 

A RAJZPÁLYÁZAT TÉMÁJA:  A RAKACA-VÖLGYI VÍZTÁROZÓ TERMÉSZETI 

KÖRNYEZETE ÉS MADÁRVILÁGA 

A RAJZPÁLYÁZAT JELMONDATA: BOLYGÓNK LÉTE A TÉT! 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2021. MÁRCIUS 1. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

A legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotói alsó és felső tagozatos kategóriában 

nyereményben részesülnek.  

Az alkotások iskolában történő összegyűjtésének határideje: 2021. február 18. (csütörtök), a 

beérkezett pályamunkák ÉRV-hez való eljuttatásáról a cég munkatársai gondoskodnak.   

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok: minden pályázó egy-egy művel pályázhat, maximális 

képméret: A/4, a választott technika lehet színes ceruza, filctoll, zsírkréta, víz- vagy olajfesték, egyéb 

technika (pl. ragasztás, stb.). 

A rajzpályázathoz vizuális segédanyag található a térségben fészkelő madárfajokról: jelen felhívás 

mellékletként, valamint a B.-A.-Z. Megyei Értéktárban szereplő Rakacai-völgyi víztározóról az alábbi 

linken:  

https://www.youtube.com/watch?v=KwW2tFECNpw 

Az elbírálás során elsőrendű szempont a témához való kapcsolódás és az alkotás technikai 

kivitelezése.  

A pályázat eredményéről levélben és telefonon nyújtunk tájékoztatást. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwW2tFECNpw


 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELEM 

Tájékoztatjuk a rajzpályázaton résztvevőket, hogy adatvédelmi szempontból a pályázat 

benyújtásának feltétele a mellékelt „Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez” című 

dokumentum törvényes képviselő általi aláírása, majd az aláírt nyilatkozat 

pályamunkához való csatolása.  

 

 

A RAJZOK HÁTOLDALÁRA  
AZ ALÁBBIAKAT KÉRJÜK FELÍRNI 

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRHETŐ 

 

NÉV: 
CÍM: 
ISKOLA: 
OSZTÁLY: 

 
ÉRV. ZRT. 
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR IRODA 
ELÉRHETŐSÉGEK: 06 48 514-500/135;  
06 70 647 6605; kommunikacio@ervzrt.hu 
 

 

 

LELKES FELKÉSZÜLÉST ÉS SIKERES ALKOTÓMUNKÁT KÍVÁNUNK! 

 

ÉRV. ZRT. 

 

 

 

Kazincbarcika, 2021. 02. 02. 
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MELLÉKLET  

 
Képválogatás a Rakaca-völgyi víztározó területén fészkelő 

madarakról (Forrás: rahote.hu/ blog) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Búbos vöcsök Kis vöcsök Törpegém 

Bölömbika Guvat Barna réti héja 

Függő cinege 

Szürke gém 

 

Nagy kócsag 


