A XI. Víz Világnapi "Fotóposzter Pályázat a Vízről 2017"
összefoglaló értékelése
A már „szokásos” Víz Világnapi fotóposzter pályázatot „szokásosan” a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete és a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara közösen írta ki és támogatta,
de ebben az évben a rendezvénnyel egyben a Magyar Hidrológiai Társaság Centenáriuma előtt is tisztelegni
kívántunk, aki ez évben is komoly szponzorunk volt.
A pályázati témák – az MHT Centenáriuma tiszteletére bővített formában – az alábbiak voltak:
A VÍZ hangulati szempontból történő bemutatása (víz, hó, jég, zúzmara, víznyelő, barlang, forrás, vízesés,
vízpart, vízi sportok, fürdők, uszodák, rekreáció, élővilág a vízben és a víz környezetében stb.).
II. A VÍZ társadalmi (szakmai) szerepének bemutatása (ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz és beszerzésük, árvízvédelem, a vízenergia kihasználás, termálvíz és felhasználása, vízi munkák, ökológiai vízfelhasználás stb.).
III. A magyar vízgazdálkodás, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság elmúlt 100 éve bármely történésének
archív, képi bemutatása.
I.

A 2017-es pályázatot az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi 9 korcsoportban írtuk ki:





(általános) iskolások részére 14 éves korig (az I. témára)
(közép)iskolások részére 18 éves korig (az I. és a II. témákra)
egyetemi, főiskolai hallgatók és ifjú szakemberek részére 35 éves korhatárig (az I., a II. és a III. témákra)
út-törő (korán született) szakemberek részére korhatár nélkül (az I., a II., és a III. témákra)

Díjazás (jutalmak):
Az eddigiekhez hasonlóan a pályázóknak oklevél és/vagy emléklap, pénz és/vagy tárgyjutalom (barlangbelépő, fürdőbelépő, múzeumi belépő, szállodai vendéglátás, szállás, fotópapír, szakmai kiadvány, könyvutalvány, pendriv, ingyenes konferencia részvétel stb.) átadására került sor. A legjobb fotóposztereket – számbeli megkötés nélkül – minden
lehetséges szakmai rendezvényen be kívánjuk mutatni, (az MHT és területi szervezetei rendezvényein, szakmai rendezvényeken, honlapokon, a szponzorok által szervezett kiállításokon stb.), valamint azokat meg is őrizzük. (A legjobbnak vélt fotóposzterek egy évig a Miskolci Egyetemi szobám ajtaján is megtekinthetők!)
Az idei, a XI. Víz Világnapi Fotóposzter Pályázaton 76 egyéni versenyző, 14 (2-3 fős) pályázó csapat és 1 általános
iskola (összesen 93 "név") vett részt.

A résztvevők megoszlása korban és témában az alábbi volt:

A 2017-es évi szponzoraink
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A szponzorok jóvoltából
18 első helyezést, oklevelet és a velük járó jutalmakat,
27 második helyezést, oklevelet és a velük járó jutalmakat,
41 harmadik helyezést, oklevelet és a velük járó jutalmakat, valamint
40 emléklapot tudtunk kiosztani.

A 2017. évi pályázat eredménye az előző évekkel összevetve
Év
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Pályázók
6
19
41
18
elmaradt
40 + 1 iskolai osztály
53 + 1 általános iskolai osztály
26 + 1 iskolai osztály
32 + 1 ált. iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör
86 + 1 ált. iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör
80 egyéni pályázó + 17 (2-6) fős pályázó csapat +
1 ált. iskolai osztály + 1 egyetemi szakmai kör
76 egyéni + 14 (2-3 fős) csapat + 1 általános iskola

Pályázatok
16
32
51
26
--52
76
51
62
175
224*
126**

* Az egy személy (csapat) által beadható poszterek számát 5 db-ban maximáltuk.
** Az egy személy (csapat) által beadható poszterek számát témánként 1-ben (a 3 témát tekintve 3-ban) maximáltuk. 3 db posztert
8 személy és egy 2 fős csapat adott be.

Országhatáron túli települések, ahonnan pályázatok érkeztek
Lakszakállas, Csallóköz (Szlovákia); Marosvásárhely, Erdély (Románia); Zenta (Szerbia)

Hazai települések, ahonnan pályázatok érkeztek:
Baja
Balatonszárszó
Bélapátfalva
Bodrogkeresztúr
Borsosberény
Budapest
Bükkábrány
Dédestapolcsány
Dunaharaszti
Dunaújváros
Eger

Enying
Esztergom
Gárdony
Gávavencsellő
Gesztely
Gyöngyös
Győrújbarát
Győrújfalu
Háromhuta
Hegyhátsál
Hollóháza

Sajólád
Salgótarján
Sárospatak
Siófok
Szeged
Szolnok
Szombathely
Tamási
Tiszanagyfalu
Tiszaújváros
Tokaj

Karcsa
Kazincbarcika
Körmend
Lajosmizse
Mezőkövesd
Miskolc
Nyírbogát
Nyíregyháza
Nyúl
Rakamaz
Rudabánya

Az idei év „emblematikus” fotóposztere

Köszönet a pályázóknak az ötletekért, a munkáért,
a kiíróknak és a szponzorainknak a támogatásért!
A szervezők nevében
dr. Lénárt László

