6720 Szeged, Stefánia 4.
www.ativizig.hu
https://www.facebook.com/ativizig

VÍZ VILÁGNAPI EREDMÉNYEK
Sajnálattal közöljük, hogy a koronavírus-helyzetre való tekintettel az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
és a Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Szegedi Területi Szervezete azt a döntést hozta, hogy
elővigyázatosságból az idei Víz Világnapi ünnepi rendezvényt nem tartja meg.
A pályázati felhívásunkra beküldött alkotásokat természetesen a zsűri elbírálta, az eredményeket az
alábbiakban közöljük.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az MHT Szegedi Területi Szervezete négy korosztály (óvoda,
általános iskola alsó- és felső tagozat, és középiskola) részére hirdetett pályázatot a Víz Világnapjához, a
tiszai ciánszennyezés 20. évfordulójához, és az 1970-es szegedi árvíz 50. évfordulójához kapcsolódóan.
Az ENSZ által meghatározott „Víz és klímaváltozás – Mindenkinek van feladata” jelmondat témakörében
képzőművészeti alkotásokat vártunk minden korcsoportban, a tiszai ciánszennyezéshez kötődően irodalmi
pályázatot írtunk ki az általános iskola felsősei, illetve a középiskolások számára. A fotópályázatra az 1970es szegedi árvízzel kapcsolatos képeket vártunk, az általános iskolásoktól és a középiskolás tanulóktól.
Felhívásunkra több mint 200 pályamű érkezett.
Az ATIVIZIG, a Hidrológiai Társaság és a Szegedi Vízmű Zrt. munkatársaiból álló héttagú zsűri titkos
pontozásával születtek meg a korcsoportonkénti végeredmények, melyek az alábbiak.

Képzőművészeti alkotások
I. korcsoport (óvoda): 1. Vig Barnabás (Csongrád), 2. Fehér Ádám Marcell (Algyő), 3. Németh Kamilla
(Algyő)
II. korcsoport (általános iskola alsó tagozat): 1. Kalapács Milán (Felgyő), 2. Weng Yu Yan (Szeged), 3. Balogh
Hanna (Szeged), különdíjasok: Bekes Jusztina (Szeged), Jakus Ivett (Szeged), Tömörkényi Sára (Szeged)
III. korcsoport (általános iskola felső tagozat): 1. Csanádi Réka Patrícia (Kiszombor), 2. Tamás Dorottya
(Kistelek), 3. Ocskó Lili (Szatymaz)
IV. korcsoport (középiskola): 1. Pozsonyi Nikolett (Szeged), 2. Köppel Anna Veronika (Szeged), 3.
holtversenyben: Gazdag Vanda (Maroslele) és Horváth Blanka Rebeka (Csongrád)
Irodalmi művek
A III. korcsoportban (általános iskola felső tagozat) és a IV. korcsoportban (középiskola) egy-egy helyezés
született. A III. korcsoportban Szabó Noémi (Bordány), a IV. korcsoportban Szász András (Pusztaszer) és
Strifler Marcell György (Szeged) alkotását díjazta a zsűri.
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Fotópályázat
II. korcsoport (általános iskola alsó tagozat): 1. Szilágyi Balázs (Deszk), 2. Szabó Kende (Deszk)
III. korcsoport (általános iskola felső tagozat): 1. Gyuris Tímea Andrea (Szatymaz), 2. Ádok Amanda Laura
(Szatymaz), 3. Kőhegyi Fanni Napsugár (Szatymaz)
A díjazott pályamunkák hamarosan láthatóak lesznek a www.facebook.com/ativizig oldalon.
Minden nevezőnek köszönjük a munkáját, a díjazottaknak pedig szívből gratulálunk! A nyeremények
átvételéről mindenkivel egyeztetünk.
Jövőre újra Víz Világnapi pályázat! Figyeljék az ATIVIZIG honlapját (www.ativizig.hu) és facebook oldalát.
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