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Országos rajzpályázat eredményhirdetése 

Lezárult a PannErgy Nyrt. 2014. március 26-án meghirdetett az „Életünk része a geotermikus energia” 
országos rajzpályázat általános iskolás gyerekek számára rajzpályázat, és a közel 200 darab alkotás 
zsűrizése. Nagyon nehéz volt a zsűri számára a döntés, hiszen mind az alsó és a felső tagozatosok 
által készített pályaművekben igen kreatív és ötletes alkotások születtek arról, hogy mit jelent a 
gyerekek számára a geotermikus energia, és hogyan képzelik el a hasznosítását.  
 
A zsűri döntése alapján a két első helyezett: 

Alsó tagozat nyertes pályaműve: 

Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola, Bálint Sándor Tagiskola 1. osztályának csoportos 
pályaműve 

Felső tagozat nyertes pályaműve: 

Korcsog Kiara, 14 éves, Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Kollégium 8.b. osztályos tanulója 

A két első helyezett osztályával együtt meghívást nyert a Miskolci Geotermikus Projekt Kistokaji 
Hőközpontba, ahol egy különleges előadás keretében „járhatják be” a geotermikus energia útját, a 
kitermelésétől a felhasználásig és a földbe való visszajuttatásig. 

A zsűri az alsó és felső tagozatosok legjobb három-három alkotását külön díjazta. 

Alsó tagozatos pályaművekből külön díjazottak: 

• Hegedűs Márk 10 éves, Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola 2. osztály, Kiskőrös 

• Bogdán Krisztián 10 éves, Id. Szabó István Általános Iskola 4. osztály, Cered 

• Pintér Tamás Gábor 9 éves, Klauzál Gábor Általános Iskola, 3./b osztály, 
Hódmezővásárhely  

 

 



 
 

Felső tagozatos pályaművekből külön díjazottak: 

• Szatmári Bettina és Kapás Emese csoportos pályaműve 14 évesek, Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola 8. a osztály, Tiszafüred 

• Szabó Aliz 11 éves, Fekete István Általános Iskola 5. b osztály, Lepsény 

• Fodor Nikolett 14 éves, Kistokaji Általános Iskola 8. osztály, Kistokaj 

 

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 

A nyerteseket telefonon és postán is értesítjük. 

 

A beérkezett alkotások digitális feldolgozásából készült képgalériával szeretné megköszönni a 
PannErgy Csoport minden pályázó diák munkáját. 

 

Köszönetnyilvánítás 

„Az alkotásokat az általános iskolás gyerekek készítették, azonban a PannErgy Csoport nevében 

szeretnék köszönetet mondani a közreműködő és felkészítő szülőknek és pedagógusoknak, továbbá a 

pályázat ismertté tételében közreműködő szervezeteknek, akik segítsége nélkül nem válhatott volna 

ilyen sikeressé a rajzpályázat. Reményeim szerint a mostani rajzpályázatot hagyománykövető módon 

évente meghirdethetjük, és egyre érdekesebb megközelítésből ismerhetjük meg az általános iskolások 

tudását és elképzeléseit a geotermikus energia hasznosításáról – nyilatkozta Tóth Péter vezérigazgató, 

a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának tagja” 

 
PannErgy Nyrt. 
 
 


