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I. helyezett: Tari Anna, Stefán Kristóf és Szabó 
Nikolett (Szent László Gimnázium, Budapest): 

„Tanks of Water” – Felkészítő tanár: Hanga Ildikó
A vízlábnyom csökkentése érdekében a 

csapat egy társasjátékot készített, melyben a 
résztvevők játékos formában szereznek infor-

mációt az egyes termékek virtuális víztartalmá-
ról, víztakarékos módszerekről, vízkészletekről, 
víztisztítási módszerekről stb. A játékot diákok 
segítségével tesztelték. Ennek során a részt-
vevők, beleértve a játékkészítőket is, számos 
ismeretre tettek szert, ezáltal nőtt a víztuda-
tosságuk. A játék, mely kiválóan alkalmazható 
a környezeti nevelésben, a kapott visszajelzé-
sek alapján továbbfejleszthető.

II. helyezett: Tóth Bence, Zsigó Miklós és Sze-
merszki Bálint (Bánki Donát Műszaki Középis-
kola, Nyíregyháza): „Underwater Cyclops – mo-
nitoring of reservoirs has never been easier” 

– Felkészítő tanár: Zsigó Zsolt Miklós
A fiatalok a középiskolájukban megépített 

robot alkalmazási lehetőségét vizsgálták a 
Nyírségvíz Zrt. keretein belül, víztározók leürí-
tés nélküli vizsgálatára. A robot segítségével 
nagy mennyiségű víz takarítható meg, mert a 
tározók falának víz alatti felderítésével (képek, 
videók készítése), majd az eredmények kiérté-
kelésével előzetes információkhoz lehet jutni.

III. helyezett: Fekete Ádám, Németh Jázmin és 
Rábai Viktória (Szent László Gimnázium, Buda-
pest): „All Drains Lead to the Ocean” – Felkészítő 
tanár: Sóskuthyné Kovács Erzsébet

A szerzők a vizeleten keresztül a környezet-
be jutó hormonkészítmények hatásait vizsgál-

ták halakkal lefolytatott kísérletek-
kel. Javaslatuk szerint a megelőzés, 
tájékoztatás a legjobb megoldás 
az ilyen típusú környezetszennye-
zés megelőzésére.

A díjat május 31-én Áder János 
köztársasági elnök egy fogadás 
keretében adta át a nyertesnek a 
Sándor-palotában, ahol a döntő 
minden csapata és felkészítő ta-
nára jelen volt. A fiatalok lelkesen 
mutatták be dolgozatukat az el-
nök úrnak, aki nagy elismeréssel 
nyilatkozott a látott projektekről, 
és kifejezte elismerését a tanárok 
munkája iránt. 

A győztes csapat fogja Magyar-
országot képviselni a stockholmi World Water 
Week keretében augusztus végén megrende-
zendő nemzetközi döntőn, ahol több mint 30 
ország képviselteti magát.

Dr. gayer józseF 
kuratóriumi elnök 
GWP Magyarország

A GWP Magyarország Alapítvány 2017-ben 
ötö dik alkalommal szervezte meg a Stockholm 
Juni or Water Prize magyar versenyét Áder János 
köztársasági elnök fővédnökségével és számos 
szakmai szervezet, köztük a MaVíz támogatásá-
val. A Stockholm Junior Water Prize világszerte 
a 15–20 éves középiskolások 
vízzel kapcsolatos munkáinak 
megmérettetése, a nemzetkö-
zi döntőn az egyes országok 
győztesei indulnak. A leendő 
győztes Viktória koronaherceg-
nő kezéből veszi majd át a díjat, 
ami mellé még 15.000 dollár 
pénzjutalom is jár.

A hazai versenyre, melyet 
a stockholmihoz hasonlóan 
angol nyelven rendezünk, idén 
16 csapat jelentkezett az ország 
különböző részeiből. A be-
nyújtott dolgozatok változatos 
témákban születtek: helyi víz-
minőségi, vízkészletprobléma 
megoldása, robot alkalmazása a vízellátásban, a 
palackos víz és a csapvíz ellentéte, termálvíz új-
rahasznosítás, szennyvíztisztítás, a vízlábnyom 
csökkentése, endokrin anyagok megjelenése 
vizekben stb. A pályaművek bírálatát egy neves 
hazai szakemberekből álló bizottság végezte 
(elnöke Szöllősi-Nagy András professzor, az 
UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjának 
elnöke). A bírálati szempontok azonosak voltak 
a nemzetközi döntőn alkalmazottakkal (téma-
választás; kreativitás; munkamódszer; témais-
meret; gyakorlati tapasztalatok; írott és szóbeli 
bemutatás).

A zsűri két körben bírálta a pályaműveket, 
aminek eredményeként alakult ki a május 20-
án rendezett hazai döntő hatcsapatos mezőnye. 
Az eseménynek immár hagyományosan a Ma-
Víz adott otthont. Ennek során a versenyzők 
a stockholmi körülményekhez hasonlóan egy 
általuk készített poszter előtt mutatták be mun-
kájukat és válaszoltak a bizottság kérdéseire. A 
bizottság döntése alapján a következő sorrend 
alakult ki: 

STOCKHOLMI IFJÚSÁGI 
VÍZdÍJ – 2017

A hat döntős csapat Áder János köztársasági elnökkel

A győztes csapat




