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A nyilvános eseményen a diákok egy általuk készített poszter előtt mu-
tatták	 be	munkájukat	 és	 válaszoltak	 a	 zsűri	 kérdéseire.	Mindez	 angol	
nyelven zajlott, hogy a leendő győztes Stockholmban várható szerep-
léséről is képet alkothasson a bizottság. A bírálat a nemzetközi verseny 
szempontjai szerint zajlott, azaz értékelték:

•	 a	 téma	 fontosságát	 a	 tudomány,	 a	 környezet,	 illetve	 a	 társadalom	
szempontjából,

•	 a	kreativitást,
•	 az	alkalmazott	módszert,
•	 a	szakismeretet,
•	 a	gyakorlatiasságot,	önállóságot,
•	 az	eredmények	bemutatását	(írásban	és	szóban).

A bírálóbizottság döntése alapján az SJWP Hungary 2016 díját Kovács 
Dávid és Szűcs Ákos Iván nyerte What can we gain by using greywater? 
c. pályá zatukkal. Dolgozatuk a csapadékvíz hasznosításával foglalkozik, 
mellyel jelentős megtakarítás érhető el, elsősorban közintézményekben. 

Közgazdasági középiskoláról lévén 
szó nem véletlen, hogy kiemelték a 
pénzben kifejezhető megtakarítási le-
hetőségeket, amit ez a megoldás kínál. 
Felkészítő tanáruk Kiss Róbertné Rivó 
Erika volt. Az iskolájukban lefolytatott 
víztakarékossági kampányukról ké-
szült videó a YouTube-on is megtekint-
hető: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=B8mdRJ8iyZY&feature=youtu.be

Második	 helyen	 végzett	 Filipcsuk	
Péter Gusztáv és Jónás Andrea Petra, 
míg	a	harmadik	Rappay	Bence	Zsolt	és	
Varga Peter lett.

A győztes kecskeméti fiatalok kép-
viselték	 Magyarországot	 Stockholm-
ban augusztus végén a nemzetközi 
döntőn, ahol bepillantást nyerhettek 
a 130 országból érkezett több mint 
3000 résztvevőt vonzó Víz Világhét 
programjába is. Az idei SJWP verseny-
ben	 Argentína,	 Ausztrália,	 Banglades,	

Belorusszia,	 Kanada,	Chile,	 Kína,	Ciprus,	 Finnország,	 Franciaország,	Né-
metország,	Magyarország,	Izrael,	Olaszország,	Japán,	Lettország,	Mexikó,	
Nigéria, Norvégia, Oroszország, Szingapúr, Dél-Afrika, Spanyolország, 
Svédország, Thaiföld, Törökország, Ukrajna, az Egyesült Királyság és az 
USA (egy-három fős) csapatai vettek részt. A héttagú nemzetközi bírá-
lóbizottság	az	évek	óta	kialakult	és	Magyarországon	is	alkalmazott	fenti	
bírálati szempontok szerint értékelte az előre beküldött 20 oldalas pálya-
munkákat és a helyszíni prezentációt, mely két nagyméretű poszter előtt 
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2016-ban	 negyedik	 alkalommal	 rendezte	 meg	 a	 GWP	 Magyarország	
Alapítvány a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj versenyének hazai fordulóját, 
melynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök, és melynek legfon-
tosabb	támogatója	a	Magyar	Víziközmű	Szövetség.	A	verseny	a	Viktória	
svéd koronahercegnő védnökségével megrendezett Stockholm Junior 
Water Prize (SJWP) országos előversenye, melynek győztese vehet részt 
a stockholmi Víz Világhét keretében zajló nemzetközi döntőn. 

A 2016. évi magyar versenyre 17 angol nyelvű pályázat érkezett az 
ország különböző részeiről, összesen 38 diák munkáját bemutatva. A 
feldolgozott témák rendkívül változatosak: a szennyvíz-újrahasznosí-
tástól az ivóvíz és a felszíni vizek minőségéig, a környezeti tudatosság 
kérdéskörétől az eutrofizációig, a csapadékvíz hasznosításától különbö-
ző víz- és szennyvíztisztítási módszerekig stb. A neves vízügyi szakem-
berekből álló bírálóbizottság 
(elnöke Szöllősi-Nagy András, 
a Közszolgálati Egyetem pro-
fesszora) két körben bírálta a 
pályázatokat, majd a másodi-
kat követően a május 28-i, a 
MaVíz	 központjában	 rende-
zett hazai döntőbe a követke-
ző pályázókat hívta be:
•	 Filipcsuk Péter Gusztáv és 

Jónás Andrea Petra (Kisvár-
dai	 Bessenyei	 György	 Gim-
názium): Environment-effi-
cient and sustainable 
re using of different greywa-
ter and deposit forms

•	 Kovács	Dávid	és	Szűcs	Ákos	
Iván (Kecskeméti SZC Kada 
Elek Közgazdasági Szakkö-
zépiskolája): What can we 
gain by using greywater?

•	 Topolszki	Nóra	és	Pálfy	Brú-
nó (Szekszárdi Garay János Gimnázium): Studying the processes of 
eutrophication in the Nyéki-Danube backwater

•	 Halkó	Ádám	 (Szegedi	 Radnóti	Miklós	 Kísérleti	Gimnázium,	 Szeged):	
The effect of TiO2 coating on Polyacrylonitrile membrane’s filtration 
properties in case of oil in water emulsion filtration

•	 Rappay	 Bence	 Zsolt	 és	 Varga	 Peter	 (Szekszárdi	 I.	 Béla	 Gimnázium):	
„The living water” – The solutions of the surface water protection at 
the Szedresi Ős-Sárvíz

MAgyAR DIÁKOK ISMéT 
A VILÁg éLVONALÁBAN

Károly Fülöp herceg a díjnyertes thaiföldi csapattal (Fotó: SIWI)
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nek megjelenéséről, idővel az ellátási viszonyok nem feleltek meg az el-
várásoknak. Az 1880-as évek végétől kendőzetlenül szólt erről a város 
lapjában	a	piarista	paptanár,	Bolgár	Mihály,	 sürgetve	egy	városi	vízve-
zeték mielőbbi megépítését. Ahogy az már lenni szokott, a koncepció, a 
költségek, a megoldási javaslatok feletti tanácstalanságot és az általános 
döntéshozói nehézségi erőt egy súlyos városi katasztrófa, nevezetesen 
az 1893 tavaszán pusztító tűzvész mozdította ki tehetetlen állapotából, s 
számos költségvetési és műszaki problémát megoldva 1896 őszén meg-
kezdte működését a városi vízmű. 

A könyvben külön fejezet foglalkozik az építési vállalkozó (a Rumpel 
és Niklas budapesti cég) kiválasztásával, az „árlejtés” végeredményének 
a vesztes vállalkozó általi megtámadásával… Az olvasó méltán érezheti 
úgy, hogy 120 év alatt mi sem változott szeretett hazánkban! Azért ne 
feledkezzünk	meg	 a	 szakértő	 állami	 mérnökökről	 sem:	 Barcza	 Károly,	
Farkass Kálmán és Zarka Elemér és társaik ugyanúgy beírták magukat 
a városi vízellátás történetébe, mint Veszprém elöljárói, mint pl. Kováts 
Imre,	Óváry	Ferenc,	Benkő	István,	valamint	a	már	említett	Bolgár	Mihály.

A történet ezt követően már a bővítések, rekonstrukciók, moder-
nizálások véget soha nem érő folyamatát mutatja be. Persze vannak 
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A gazdag tartalmú, illusztrált kötet a veszprémi vízmű létesítésének 120. 
évfordulóján	jelent	meg	a	feladatot	ma	is	ellátó	Bakonykarszt	Víz-	és	Csa-
tornamű Zrt. jóvoltából. Kugler Gyula vezérigazgató a könyv előszavá-
ban túllép a 120 éven, s visszatekint a szakmai előzményekre, valamint a 
két és fél évszázada megépült, Tumler-féle első veszprémi vízvezetékre. 
Jóleső érzéssel állapítja meg, hogy a „vízművesség” mindig közösségfor-
máló erővel rendelkezett. S valóban, mindazok, akik a múltban és jelen-
ben vízszolgáltatással, csatornázással foglalkoztak vagy foglalkoznak, 
szűkebb és tágabb közösségük mindennapjait szolgálják elkötelezetten, 
szakmai tudásuk legjavát adva.

A könyv első fejezete bemutatja a vízellátás kezdeti formáit, amely 
szerint Veszprém városa kezdetektől fogva szerencsés helyzetben volt, 
hiszen századokon keresztül a Séd folyó melletti források és ásott kutak 
szolgálták az alapvető ellátást. Ahogy azonban a lakosság létszámában 
gyarapodott, a városi ipar is fejlődött, nem beszélve a higiénia igényé-

KOVÁCS győZő gyuLA – LAKI PÁL:
CSőBE TERELT FORRÁSOK, 
AVAgy VÍZKéRDéSEK éS VÁLASZOK 
(A VESZPRéMI IVóVÍZ-SZOLgÁLTATÁS éS SZENNyVÍZ-
ELVEZETéS TöRTéNETE, KITEKINTéSSEL A MEgyéRE)

KöNyVISMERTETéS

Fejér LásZLó

Köszönet	a	MaVíz	folyamatos	támogatásáért,	mellyel	lehetővé	válik,	
hogy	a	Magyarországot	képviselő	fiatalok	is	jelen	lehessenek	ezen	a	ran-
gos eseményen. A 2017. évi SJWP verseny előkészítése megkezdődött, 
részletek a www.ifivizdij.hu oldalon.

zajlott. Itt záporoztak a kérdések, és nagyon 
fontos volt, hogy a diákok alaposan felké-
szüljenek erre, mert sokat nyom a latban a 
meggyőző érvelés.

A 15.000 dollárral járó Stockholm Junior 
Water Prize-t az idén három thaiföldi diák: 
Sureeporn Triphetprapa, Thidarat Phianc-
hat és Kanjana Komkla kapta innovatív víz-
visszatartó készülékükért, ami a bromélia 
hasonló rendszerét utánozza. A vigaszdíjat 
(Diploma of Excellence) a mexikói  csapat 
kapta újrahasznosítást lehetővé tevő víz-
tisztító berendezés kidolgozásáért. Viktória 
koronahercegnő elfoglaltsága miatt a díjat 
öccse, Károly Fülöp herceg adta át az au-
gusztus 30-án tartott ünnepségen.

A magyar fiatalok – nem hivatalos hí-
rek alapján – a legjobb öt között végeztek 
a 29 országot felvonultató eseményen. Ha-
zatérésük	 után	 az	MHT	 Ifjúsági	 Napok	 ren-
dezvényén is bemutatták dolgozatukat, és 
beszámoltak a versenyen szerzett tapasz-
talataikról. A nemzetközi döntő több résztvevője, így természetesen 
Kovács Dávid és Szűcs Ákos Iván is meghívást kap a 2016. novemberi 
Budapesti	 Víz	 Világtalálkozóra,	 ahol	 az	 Ifjúsági	 Fórumon	 mutatják	 be	
munkáikat.

A magyar versenyzők és tanárnőjük a versenyposzter előtt (Fotó: GWP Magyarország)


