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A nemzeti versenyt minden 
országban olyan cégek támogat-
ják, melyek elkötelezettek a kör-
nye zetvédelem és a fenntartható 
fejlődés ügyében. Soraikban töb-

bek között városi vízművek, a Xylem (a stockholmi verseny 
főszponzora), a Coca-Cola, szakmai szövetségek, minisztéri-
umok, vízügyi szervezetek találhatók. A szponzorok megje-
lennek az országos versenyek, illetve 
a stockholmi döntő kiadványában 
éppúgy, mint a helyszínen, az anyagi-
akon túl esetenként szakmai segítsé-
get is adva a versenyzőknek.

Magyarország versenyzője 2013-
ban első ízben szerepelhet a Stock-
holm Junior Water Prize (SJWP) dön-
tőjében. A hazai verseny rendezését 
a GWP Magyar ország Közhasznú 
Alapítvány vállalta, számos partner-
szervezet segítségével és támogatásával. Védnöke Kovács 
Péter, vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejleszté-
si Minisztérium. További szakmai támogatók a Magyar Vízi-
közmű Szövetség, a Magyar Hidrológia Társaság, a Magyar 
Szennyvíztechnikai Szövetség, a Fővárosi Állat-és Növény-
kert és a Duna Múzeum. 

A nevezés a hazai verseny honlapján www.ifivizdij.hu 
keresztül történik, a pályamű és a nevezési lap beküldésével. 
Ugyanitt részletes leírás található a verseny szabályzatáról és 
egyéb tudnivalókról. Nevezési határidő 2013. április 15. Ne-
vezni egyénileg, vagy maximum háromfős csapattal lehet. 

A fiatalok, akik saját országukat kép-
viselik a nemzetközi verseny mező-
nyében, egy életre szóló élményt 
szereznek, találkozva világhírű szak-
értőkkel, szakpolitikai döntéshozók-
kal és a média képviselőivel a nagy 
presztízsű Víz Világhét egyhetes for-
gatagában. A pályaművek valamilyen 
vízzel kapcsolatos elméleti vagy gya-
korlati, környezetvédelmi, műszaki 
vagy társadalmi vonatkozású munka 
eredményét mutatják be, és a zsűri 
által legjobbnak tartott alkotás szer-
zője elnyeri a Stockholm Junior Water 
Prize-t, azaz a Stockholmi Ifjúsági Víz 
Díjat és a vele járó 5000 dollárt. A Dí-
jat – egy kék kristályszobrot –, Viktória a svéd trónörökös, a 
verseny védnöke adja át ünnepélyes ceremónia keretében, 
ahol találkozik a többi résztvevővel is. 

A stockholmi eseményeket természetesen minden év-
ben megelőzi a résztvevő országokban rendezett nemzeti 
verseny, mely azt hivatott eldönteni, hogy ki képviselheti az 
adott országot a döntőn. Ezek a szakmai vetélkedők, melye-
ken világszerte több ezer középiskolás indul (Szlovákiától 
az Egyesült Államokig és Ukrajnától Japánig), mindenütt a 
víz, illetve a környezet védelmének, a tudatosság felkelté-
sének kiváló eszközei. A diákok meglepően komoly tudás-
ról, elmélyült munkáról tesznek tanúbizonyságot és sokan 
közülük – éppen a pályaválasztás előtt állva – elkötelezik 
magukat valamely vízhez kötődő szakmával. A 2012-es 
verseny győztese három, 18 éves szingapúri fiatal volt, akik 
dolgozatukban nem-ionos felületaktív anyagok szenny-
vízből történő eltávolításával és kinyerésével foglalkoztak, 
nátriummal aktivizált bentonit agyag használatával. A ko-
rábbi győztesek például polisztirén biodegradációjával; 
mobiltelefonnal készített fényképfelvétel alapján történő 
vízminőség-elemzéssel; vagy az esőcseppek energiájának 
elektromos árammá történő átalakításával foglalkoztak. Az 
1997 óta tartó sorozatról bővebben a rendező Stockholm 
International Water Institute honlapján http://www.siwi.
org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/ olvashatunk.

Immár másfél évtizede 
minden nyáron összegyűl-
nek a világ számos orszá-
gából 15-20 éves fiatalok 
Stockholmban, hogy 
bemutassák munkájukat 
a Víz Világhét résztvevői-
nek, egymásnak és a 
komoly szaktekintélyek-
ből álló zsűrinek. 

a stoCkHolmi
iFJúsáGi víz díJ és
a 2013-as maGyar
részvétel

Egy versenyző a 
munkáját mutatja be 
a Víz Világhéten. 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)
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A verseny célcsoportja a középiskolás korosztály, mely 
azonos az MHT Sajó Elemér pályázatának célcsoportjával, 
illetve a GWP Duna Ismerettár (Danube Box) versenyének II. 
korcsoportjával. A SJWP azonban angol nyelvű megméret-
tetés, ezért a hazai forduló is angol nyelven kerül megren-
dezésre. A verseny ily módon ösztönzően hat a résztvevők 
szakmai angol tudásának fejlesztésére is.

A maximum 20 oldalas pályaműnek az élet minősé-
gének javulását kell elősegítenie. Ez történhet a vízminő-
ség-javítás, vízkészlet-gazdálkodás, vízvédelem, víz- és 
szennyvíztisztítás, de akár oktatás vagy a víz társadalmi vo-
natkozásainak bemutatása révén is. A pályamű célszerű en 
alkalmazhat kutatási megközelítést, tudományosan elfoga-
dott vizsgálati módszereket, kísérletek bemutatását, moni-
toring leírást és az eredmények értékelését, bemutatását. 
Elméleti és gyakorlati eredmények egyaránt szerepelhet-
nek a pályázatban.

A döntő résztvevőit a neves hazai szakemberekből álló 
zsűri – elnöke prof. dr. Somlyódy László az MTA rendes tag-
ja – jelöli ki. Ezen a résztvevők bemutatják pályázatukat és 
válaszolnak a zsűri kérdéseire. A pályázat értékelésébe be-
leszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is. A nyer-
tes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten 
rendezendő nemzetközi döntőn, szeptember első hetében. 
Költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a 
nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő 
többi résztvevője emléklapot kap. 

A legjobb magyar pályázatok alapján kiadvány készül, 
melyben a verseny szponzorai is megjelennek, és ezzel de-
monstrálhatják társadalmi szerepvállalásukat a környezet-

védelem ügyében. A szponzorokat ugyancsak feltüntetik a 
nemzetközi döntő kiadványában, a Stockholm Internatio-
nal Water Institute (a verseny és az egész Víz Világhét rende-
zőjének) szerkesztésében.

A hazai verseny anyagi támogatására eddig a MaVíz Víz 
az Élet Alapítványa, a Coca-Cola HBC Magyarország, a Ge-
neral Electric, Water & Process Technologies és a Fővárosi 
Vízművek vállalt elkötelezettséget. A program színvonalas 
megvalósítására további partnerek jelentkezését várják a 
szervezők a GWP Magyarország email címén: gwpmo@gwp-
mo.hu. A verseny támogatása olyan hosszú távú befektetés, 
mely társadalmi érdekeket szolgál és összhangban áll a 
fenntarthatóság  általánosan elfogadott szemléletével.

A Stockholm Junior Water Prize növekvő népszerűségét 
mutatja, hogy 2013-ban hazánkon kívül Thaiföld és Belgi-
um is most kapcsolódik be a versenybe. Csatlakozásunk az 
ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évében Magyar-
ország fokozódó nemzetközi vízügyi szerepvállalását is jelzi. 
Dr. Gayer JózSef GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány

A versenyzők a 2012-es 
stockholmi díjátadón 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)

A 2012. évi győztesek 
(három szingapúri 
tinédzser) átveszik 
a díjat Viktória, svéd 
trónörökös től a többi 
résztvevő gyűrűjében. 
(Fotó: Cecilia Österberg, 
Exray)


