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KÖZÖS JÖVŐNK  

KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY 

MEZŐÖRS 

 

A Magyar Műhely Általános Művelődési Központ és a Magyar Műhely Alapítvány 

környezetvédelmi versenyt hirdet Kárpár-medencei fiatalok számára három korosztályban. 

A verseny védnöke: Dr. Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke 

 

„Én, ha kimegyek, és hallok egy madárhangot, megállok és tíz percig figyelem, ha egy 

öreg fával találkozom, megállok, megcsodálom, látok egy pipacsot, közelről megnézem, 

mert olyan gyönyörű. Érteni és szeretni kell a természetet, ez a lényeg.”  

       /Schmidt Egon/ 

Korosztályok: 

1. korosztály: Általános Iskolák 7-8. évfolyamos tanulói (gimnáziumok 13-14 éves 

tanulói) 4 fős csapat – Két online fordulóból áll (feladatlap, gyakorlati feladat, kreatív 

feladat), ahonnan a legjobb csapatok a június 2-i döntőbe kerülnek.  

2. korosztály: Középiskolás diákok (3 fős csapat) – Két online fordulóból áll 

(feladatlap, gyakorlati feladat vagy kreatív feladat, adott téma feldolgozása), ahonnan 

a legjobb csapatok a június 2-i döntőbe kerülnek.  

3. korosztály: Felsőfokú oktatási intézmény (egyéni pályázat) – Adott 

környezetvédelmi problémával kapcsolatos pályamű elkészítése két lépcsőben. A 

legjobbak pályamunkájukat szakmai zsűri előtt mutatják be a június 2-i döntőben.  

 

Díjazás:  

Mindhárom korosztályban az első három helyezett kerül díjazásra, valamint 

korosztályonként egy-egy különdíj kiosztására is van lehetőség. Kategóriánként a 

díjazás összértéke 1 000 000 forint. Bővebb információ a részletes kiírásban olvasható.  
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Jelentkezés menete: 

Jelentkezni a verseny online felületén lehet: www.kozosjovonk.hu  

A jelentkezési lap kitöltésére a regisztrációt követően van lehetőség. A csapatversenyek 

esetében egy csapatnak csak egy regisztráció szükséges.  

Az első forduló a jelentkezők számára március 15-től elérhető a verseny online felületén  

Nevezési határidő: 2023. március 31. 

 

A díjazásról, a verseny menetéről valamint a kijelölt témákról bővebb információt a 

www.kozosjovonk.hu weblapon kaphatnak az érdeklődők, illetve a megadott elérhetőségeken.  

Szervező kapcsolat:  

Szepesi Gergő  

Magyar Műhely Alapítvány Magyar  

Tel: +36-70/321-92-04  

Filep Róbert 

+36 20 434 4277  

kozosjovonkverseny@gmail.com  

 

 

Közös Jövőnk Környezetvédelmi Verseny bemutatás: 

 

A Közös Jövőnk Környezetvédelmi Versenyt 2002-ben hoztuk létre, azzal a szándékkal, hogy 

egy, akkor még a közoktatásban kevésbé megjelent témát, a környezetvédelmet közelebb 

hozzunk a fiatalokhoz. Kezdetben körzeti versenyként, a környék iskoláit, diákjait igyekeztünk 

megszólítani. Később már inkább megyei, majd 2014-től országos versenyként hirdettük meg 

a közben rangos eseményként emlegetett megmérettetést. A jelenlegi kiírásban a versenyt 

kiterjesztettük az egész Kárpát-medencére és három korosztályra, vagyis az általános iskolások 

mellett a középiskolások és a felsőfokú képzésben részt vevők jelentkezését is várjuk.  

 

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk! 

 

 

Mezőörs, 2023. március 01.      Szervezők 
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