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A magyar versenyben az eddigi 
gyakorlattól eltérően idén elő-
ször egy egyoldalas kivonatot 
kellett beküldeniük a jelent-
kezőknek, melyben munkájuk 
lényeges elemeit mutatták be. 
Összesen tizenöt (egy-három 
fős)	 csapat	 jelentkezett,	 36	 di-
ákot képviselve, ami növekvő 
érdeklődést mutat a korábbi 
évekhez képest. A bírálóbizott-
ság (elnöke Somlyódy László 
akadémikus, tagjai a vízügy 
jeles személyiségei) tizenkét 
kivonatot tartott elég színvonalasnak ahhoz, hogy szerzőik kidol-
gozzák a maximum 20 oldalas, angol nyelvű pályaművet. Végül tíz 
csapat	élt	a	lehetőséggel	(Budapestről	három,	Jászberényből	ket-
tő, Dombóvárról, Szekszárdról, Hajdúszoboszlóról, Kiskunhalasról 
és	 Bonyhádról	 egy-egy).	 Munkáik	 változatos	 témákat	 érintettek	
helyi vízmérleg készítésétől gyógyvizek bemutatásán, nitrátszeny-
nyeződés kezelésén stb. keresztül globális kérdések tárgyalásáig.

A zsűri egy második bírálati kört követően öt csapatot hívott 
meg	 a	 május	 30-i	 döntőre,	 amelyre	 a	 Magyar	 Víziközmű	 Szö-
vetség központjában került sor. Ennek során a csapatok a saját 
maguk által készített poszter előtt mutatták be munkájukat, és 
válaszoltak a zsűri kérdéseire. Mindez angol nyelven zajlott, a 
stockholmi nemzetközi verseny gyakorlatához igazodva. Végül 
egy szoros verseny eredményeként a bírálóbizottság döntése 
alapján a következő sorrend alakult ki: 

Győztes: Czikkely Márton, Iványi Gergely Tamás és Márkus Ta-
más (Városmajori Gimnázium). Dolgozatuk címe: The Secrets of 
Drinking Water. 

Munkájuk abból a felismerésből indult ki, hogy az évente ki-
dobott PET-palackok növekvő mennyisége és a csapvízzel kap-
csolatos félreértések ökológiai katasztrófához vezethetnek. A 
szerzők rámutattak a palackok káros tulajdonságaira, ugyanakkor 
síkraszálltak	 a	 csapvízfogyasztás	 érdekében,	 Budapest	példáján	

keresztül mutatva be a csapvíz kiváló mi-
nőségét. Felkészítőjük dr. Jánossyné dr. 
Solt Anna kémia–biológia szakos tanárnő 
volt. Ez a csapat képviseli Magyarországot 
a stockholmi nemzetközi döntőn augusz-
tus 22–27. között.

2. helyezett: Faragó Eszter, Rohonczi 
Mirtill és Weich Lili (Dombóvári Illyés Gyu-
la Gimnázium). Dolgozatuk címe: Local 
nitrate contamination as a worldwide en-
vironmental problem.

3.	 helyezett:	 Abuczki	 Richárd,	 Szalisz-
nyó Ferenc és Takács Gábor (Petrik Lajos 
Vegyipari Szakközépiskola): Water budget 

– the prospects of rehabilitation of Mocsárosdűlő.
A díjakat dr. Szalóki Szilvia, a Magyar Energetikai és Köz-

mű-szabályozási	Hivatal	 elnökhelyettese	és	Kovács	Péter,	 a	Bel-
ügyminisztérium főosztályvezetője adta át.

A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. különdíjat hozott lét-
re azoknak a versenyzőknek, akik az általuk felvetett problémát 
nemcsak alaposan bemutatták, de emellett annak megoldására 
konkrét javaslatokat is kidolgoztak, amivel mások számára is pél-
dát mutatnak. A 2015-ös verseny különdíját a Petrik Lajos Vegy-
ipari Szakközépiskola csapata (ld. feljebb) kapta, projektje kereté-
ben végzett tudatformáló tevékenysége elismeréseként. Átadta 
Kappel Katalin, a Grundfos képviselője.

Az	első	három	helyezett	csapat	tagjai	féléves	National	Geog-
raphic-előfizetést nyertek. A döntőbe jutott diákok és felkészítő 
tanáraik jutalomban részesültek. A Stockholm Junior Water Prize 
versenyén részt vevő országok száma mintegy harminc. Idén új 
résztvevők lesznek a nigériai és a bangladesi csapatok. A leendő 
nyertes 15.000, iskolája 5000 dollárt kap. A Stockholm Junior Wa-
ter Prize-t Viktória koronahercegnő adja majd át egy gálavacsora 
keretében augusztus 25-én. A hazai verseny megrendezését a 
MaVíz a kezdetek óta kiemelten támogatja, segítve ezáltal a szak-
mai utánpótlás erősítését, valamint a fenntartható vízgazdálko-
dás eszméjének és gyakorlatának terjesztését.

stoCkholmi 
iFJúsáGi víz díJ, 
maGyar verseny – 2015 
Ez évben már harmadik alkalommal indulhat 
Magyarország képviselője a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 
(Stockholm Junior Water Prize) versenyében. 
A középiskolások számára rendezett megmérettetés 
növekvő érdeklődést vonz, és a hazai bírálóbizottság 
megállapítása alapján a színvonala is emelkedik.

dr. gayer józseF
kuratóriumi elnök
GWP Magyarország

Az Ifjúsági Víz Díj magyar döntőjének versenyzői
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GS sorozat

Kiemelkedő

150 g/m3

homoktűrő képességgel

Lowara kútszivattyúk

Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
Cím: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9.

Telefon: +36 23/445-700
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com

Honlap: www.xylemwatersolutions.com/hu
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