
 
 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

Tisztelt Pályázó! 

 

A Bükfürdő Thermal & Spa és a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár pályázatot hirdet a VÍZ 
VILÁGNAPJA alkalmából, amelyre tisztelettel meghívja a nevelési/oktatási intézményének óvodásait, 
iskolásait. 

Pályázat címe: Éltet, gyógyít a víz! 

Pályázat témája: Hogyan segíti az emberek egészséges életmódját és gyógyítását, valamint az állatok, 
növények életét és fejlődést, azaz a Föld fennmaradását az éltető víz. 

Pályamunka kategóriái:  

1. Pályázni lehet rajzzal, amelynek maximális méret: A/3. 
Alkalmazott technika: szabadon választott (ceruzarajz, zsírkréta, festés, ragasztás stb.) 
A rajz hátoldalán szerepeljen:  
- a készítő neve, 
- a készítő életkora és csoport vagy osztály megnevezése, 
- az alkotás címe, 
- az óvoda/iskola neve. 
 

2. Pályázni lehet kisfilmmel, animációs filmmel. 
A filmet minimum HD-felbontásban, MP4 formátumban a bukivarosikonyvtar@gmail.com  
e-mail címre várjuk. A fájl neve tartalmazza a pályázó nevét, életkorát és a pályamű címét. 

Pályázók köre: minden óvodás, általános iskolás gyermek - egyénileg 

Egy pályázó mindkét kategóriában nevezhet. Nevezési díj nincs. 
 
A díjazás korcsoportjai: 

- óvodás 
- 1-2. osztály 
- 3-4. osztály 
- 5-8 osztály 

Beküldési határidő: 2023. március 17. 

Beküldés helye: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – 9737 Bük, Eötvös u. 11. 
 

Zsűrizés:  

Az elkészült pályamunkákat a pályázatot meghirdető intézményekből kiválasztott képviselők bírálják 
el. A pályamunkákat, kategóriánként és korosztályonként értékelik. A zsűri első, második és harmadik 
helyért járó díjakat, valamint különdíjakat oszt ki.  



 
 

 

Eredményhirdetés: 

A nyertes pályaművek megtekinthetők az eredményhirdetés alkalmával. A díjazottak értesítést 
kapnak és az ünnepélyes díjkiosztásra szeretettel várják őket. 

Eredményhirdetés ideje: 2023. március 22-én (szerda) 13.00 óra 

Eredményhirdetés helye: Bükfürdő Thermal & Spa  - 9740 Bük, Termál körút 2/A 

Díjátadók:  

- Dr. Németh Sándor - Bük Város polgármestere 
- Rádonyi László - Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 
- Cziráki László – Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató helyettese 
- Tóth Tamás – Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője 

 

Bővebb információ kérhető: Haizler Lászlóné intézményvezető-helyettestől, illetve Csonka-Giczi Ildikó 
művelődésszervezőtől a bukivarosikonyvtar@gmail.com e-mail címen vagy az 06/94-558-411-es 
telefonszámon. 

 

Bük, 2023. március 1. 

 

Üdvözlettel:  

 

 
Cziráki Lászlós sk.             Tóth Tamás sk. 

           vezérigazgató helyettes           intézményvezető  
           
           Büki Gyógyfürdő Zrt.                                                               Büki Művelődési és Sportközpont,  
                                                                                                                                 Könyvtár 
 

 

 


