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kiértékelésével a vízművek szakemberei előzetes információkhoz jut-
nak, melyek alapján a tározók karbantartása hosszú távon tervezhető. 
Becslésük szerint a módszer hazai elterjesztése esetén évente 30.000 fő 
vízfogyasztása takarítható meg.

Rappay Bence Zsolt (I. Béla Gimnázium, Szekszárd): Hillside water manage-
ment and possibilities of melioration in the Csatári-valley /Dombvidéki víz-
gazdálkodás és fejlesztési lehetőségek a Csatári-völgyben; Felkészítő tanár: 
Barocsai Zoltán
A szekszárdi bortermelő vidékhez tartozó Csatári-völgy vízgazdálkodá-
si szempontból nincs felkészülve a klímaváltozással járó, szélsőségessé 
váló időjárási körülményekre. A dolgozat célja javaslatok kidolgozása 
volt a vízmegtartás érdekében. A projekt során vízhozammérések, a 
vízminőség meghatározása, biológiai vizsgálatok, talajvízészlelés és ta-
lajerózió-becslés segítségével vizsgálta a pályázó a megoldási lehetősé-
geket. Javaslata szerint öt kis léptékű tározóval megoldható lenne a víz-
járás kiegyenlítése és a terület vízellátásának biztosítása. Eredményeit 
egy honlapon és a szekszárdi Márton-napi ünnepségen is megosztotta 
a nyilvánossággal.

Pap Csenge (Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok) és Olasz Ákos (Refor-
mátus Kollégium, Mezőtúr): Let’s drink water! – Making water drinking more 
popular among young people / Igyunk vizet – a vízivás népszerűsítése a fia-
talok körében; Felkészítő tanár: Fábián Ildikó 
Szolnoki és mezőtúri diáktársak körében végzett felmérések segítségé-
vel a szerzők feltárták az ivóvízről való vélekedéseket, ismereteket, illet-
ve azokat a félreértéseket, hibás értelmezéseket, melyek a csapvízhez 
kötődnek. Vaktesztet végeztek ásványvíz és a két településről származó 
csapvíz összehasonlítására, és eredményként a csapvíz ivására hívnak fel 
a palackozott ásványvizekkel szemben konkrét javaslatok megfogalma-
zásával: (i) a csapvíz összetételéről és eredetéről szóló információ jelen-

A Vízmű Panoráma olvasói számára ismert, hogy a MaVíz mint első szá-
mú támogató segítségével a GWP Magyarország Alapítvány 2013 óta 
szervezi	a	Stockholmi	Ifjúsági	Víz	Díj	magyarországi	versenyét,	melynek	
győztese képviseli hazánkat a svéd fővárosban a vízvilághét keretében 
évente rendezett nemzetközi döntőn. 

A hazai versenyt a nemzetközi körülményekhez történő igazodás 
érdekében már a kezdetektől angolul tartjuk, ebben az évben pedig kü-
lönös okunk is volt rá, mivel a bírálóbizottságba két külföldi szakértőt is 
bevontunk. Utóbbi magyarázata, hogy éppen a magyar döntő idején a 
Global Water Partnership (GWP) Budapesten tartotta a 13 régiója számá-
ra évente rendezett értekezletét közel száz vízügyi szakértő részvételé-
vel, akik közül Danka Thalmeinerova, a GWP tudásmegosztásért felelős 
munkatársa és Jerome Delli Priscoli, a GWP Műszaki Bizottságának elnö-
ke elfogadta felkérésüket.

A február elején beadott pályázatok közül kétlépcsős szelektálás 
után öt csapat került a május 26-i döntőbe, melyet a hazai érdeklődő-
kön kívül a GWP számos munkatársa is érdeklődéssel figyelt. Jelen volt 
továbbá Mongólia Budapestre akkreditált nagykövete, Batbayar Zene-
emyadar úr, aki elmondása szerint hazáját is szeretné bevonni a Stock-
holmi	Ifjúsági	Víz	Díj	versenysorozatába.

A 2018. évi hazai döntősök, illetve dolgozataik 
a következők voltak:
Tóth Bence és Zsigó Miklós (Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyhá-
za): How students can help water utility companies work more effectively? 

– Underwater Cyclops / Hogyan segíthetik diákok a víziközmű-vállalatok 
hatékonyabb működését – víz alatti küklopsz; Felkészítő tanár: Zsigó Zsolt 
A diákok a tavalyi versenyre benyújtott és ott második helyezést elért 
pályázatuk továbbfejlesztésével neveztek újra. A középiskolában nagy 
hagyománya van a robotépítésnek. 

Egy ennek keretében elkészített, víz alatti robot felhasználási le-
hetőségét vizsgálták a diákok ivóvíztározókban. A robot segítségével 
nagy mennyiségű víz takarítható meg, mert a tározók leürítése nélkül 
ellenőrizhető azok állapota (képek, videók készítésével). Az eredmények 

A 2018. éVI stOCkHOlMI 
IfjúsÁgI VÍz DÍj HAzAI 
VeRsenye

dr. Gayer JózseF
GWP Magyarország Alapítvány

kivonat Magyarország	2013	óta	vesz	részt	a	Stockholmi	Ifjúsági	Víz	Díj	versenyében,	melynek	lényege,	hogy	középiskolás	diákok	munkái	vetél-
kednek a svéd fővárosban a vízvilághét keretében megrendezett nemzetközi döntőn. Az ez évi hazai győztes, aki hazánk képviseletében indulhat, 
a szekszárdi borvidék egyik völgyének vízgazdálkodás-fejlesztésére tett javaslatot. Díját a verseny fővédnöke, Áder János köztársasági elnök adta át, 
aki megismerkedett az élmezőnyben végzett más pályázók munkáival is a Sándor-palotában rendezett ünnepélyes eseményen. A különdíjat egy, a 
vízművekben alkalmazható robottal foglalkozó pályázat nyerte el.

kulcsszavak középiskolások,	Stockholmi	Ifjúsági	Víz	Díj,	Víz	Világhét,	pályázat
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A versenyzők egy saját készíté-
sű A0-s poszter előtt mutatták be 
munkájukat, és válaszoltak a bírá-
lóbizottság kérdéseire, hasonlóan 
a nemzetközi döntő gyakorlatához. 
Egy-egy csapatra mintegy 15 perc-
nyi faggatás jutott, majd a bizott-

ság, a 20 oldalas írásos dolgozat ismeretében, a svéd versenyrendezők 
által alkalmazott kritériumok (a téma fontossága a tudomány, a környezet, 
illetve a társadalom szempontjából; kreativitás; módszer; a téma ismerete; 
gyakorlati tapasztalat; a szöveges anyag és a bemutatás) alapján hozta 
meg döntését. Az eredményt Szöllősi-Nagy András professzor, a bizottság 
elnöke ismertette.

A	2018.	évi	Stockholmi	Ifjúsági	Víz	Díj	győztese	Rappay	Bence	Zsolt	(I.	
Béla Gimnázium, Szekszárd) Hillside water management and possibilities 
of melioration in the Csatári-valley c. dolgozatával. Ő fogja Magyarorszá-
got képviselni a stockholmi nemzetközi döntőn.

A díjat Áder János köztársasági elnök, a verseny fővédnöke adta át a 
Sándor-palotában május 28-án rendezett ünnepélyes díjátadón. Erre az 
összes döntős csapat meghívást kapott, és bemutathatta munkáját az el-
nök úrnak, valamint a sajtó jelen lévő képviselőinek.

A GWP Közép- és Kelet-Európa régió különdíjat ajánlott fel, melyet a 
nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola diákjai, Tóth Bence és Zsigó 
Miklós kaptak How students can help water utility companies work more 
effectively? – Underwater Cyclops c. pályázatukkal.

A vízvilághét keretében rendezendő nemzetközi versenyen az idén 
várhatóan 35 ország delegáltja (egy- vagy kétfős csapata) indul Stock-
holmban augusztus 25–30. között. Bencének komoly ellenfelekkel kell 
megküzdenie a mezőnyben, de az már most is sikernek könyvelhető el, 
hogy bemutathatja kutatásának eredményeit a világhétre érkező és a víz-
gazdálkodásban vezető szerepet játszó szakembereknek, hiszen munká-
ja nem csupán az ottani bíráló bizottság, de minden érdeklődő számára 
nyilvános lesz. 

A végső nyertesnek a svéd trónörökös, Viktória hercegnő, a verseny 
védnöke fogja átadni a 15.000 dollárral járó Stockholm Junior Water Pri-
ze-t augusztus 28-án egy ünnepélyes bankett keretében. Az eredményről 
a későbbiekben beszámolunk. A versenyről általában a www.ifivizdij.hu 
honlapon lehet tájékozódni.

jen meg (pl. a számlán); (ii) az ivóvízhálózat állapotának leépülését meg 
kell  akadályozni; (iii) kormányzati támogatás szükséges új vízbázisok 
azonosítása és új víztisztító technológiák kidolgozása érdekében; (iv) a 
vendéglátóipari létesítményekben szolgáljanak fel ingyen csapvizet; (v) 
iskolákban és közösségi terekben legyenek ivókutak.

Toldy Bence és Szigeti Márk (Városmajori Gimnázium): Rainwater, the 
mostly untapped water source / A csapadékvíz mint a legkevésbé kihasz-
nált vízkészlet; Felkészítő tanár: Dr. Jánossyné Dr. Solt Anna
A dolgozat ötletszinten mutat be egy csapadékvíz-tisztító berendezést, 
amit napelem lát el energiával. A WATPUR névre keresztelt elképzelt ké-
szülék 1,60 m magas, 1,00 m átmérőjű, és megvalósítása esetén az ivóví-
zellátásban nyújthat segítséget hátrányos helyzetű csoportok számára. A 
diákok hazai és nemzetközi kitekintésben vizsgálták a berendezés alkal-
mazhatóságát a csapadék mennyisége, illetve a napsütéses órák száma 
szempontjából, valamint elemezték a fotovoltaikus rendszer olcsóbbá 
tételének lehetőségét. A berendezés fejlesztése folyamatban van.

Hervay Bence és Tóth-Rohonyi Iván (Fazekas Mihály Gimnázium): Tapping 
the tap / Megcsapolni a csapot; Felkészítő tanár: Karsai Zsuzsanna
A diákok a csapvíz fogyasztásának népszerűsítését tűzték ki célul. Fel-
mérésük szerint a nagy üdítő- és ásványvízfogyasztás, illetve az alacsony 
csapvízfogyasztás magyarázata, hogy előbbieket nagymértékben rek-
lámozzák, káros mellékhatásaik nem ismertek általánosan, utóbbival 
kapcsolatban pedig sok a tévhit, valamint nyilvános helyeken, ivókutak 
hiányában, körülményes a csapvíz fogyasztása. Megoldásként egy 3D 
nyomtatóval előállítható, hordozható, csapra illeszthető modult fejlesz-
tettek ki, mely megkönnyíti a higiénikus vízivást, amennyiben hálózati 
víz rendelkezésre áll. Kulcskérdésnek tartják az emberek hozzáállásának 
megváltoztatását, illetve a gyerekek figyelmének felhívását, mivel sok-
kal nehezebb változtatni egy rossz szokáson, mint ki sem alakítani azt.

A győztes átveszi a díjat a köztársasági elnöktől




