
  

 

 

 „A klímaváltozás az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély,  

amelyről nem hatásvadász szónoki fordulat  

azt állítani: civilizációnk jövője a tét” 

(Áder János) 

 

KÖZÖS JÖVŐNK 

Kárpát-medencei környezetvédelmi verseny Mezőörs 

 

 

A Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány és a Magyar Műhely Általános Művelődési Központ 

környezetvédelmi versenyt hirdet Kárpát-medencei fiatalok számára három korosztályban. 

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

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

fiataokhoz. Kezdetben körzeti versenyként a környék iskoláit, diákjait igyekeztük 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, azaz 

ebben a tanévben már az általános iskolások mellet a középiskolások és a felsőfokú képzésen részt 

vevők jelentkezését is várjuk. Még egy fontos változás történt: ettől a tanévtől átálltunk a digitális 

versenyzésre, ezzel is mérsékelve környezetre gyakorolt káros hatást. A verseny kijelölt témaköreiben 

igyekszünk a klímaváltozás tématerületének minél szélesebb spektrumát felölni, több oldalról 

közelíteni, ezzel is innovatív, problémamegoldó gondolkodásra ösztönözni a versenyzőket. A verseny 

fordulói során igyekszünk a versenyzőket minél izgalmasabb és élményszerűbb módon bevonni a 

klímaváltozás erdejébe, hogy az ottani tapasztalatokkal felvértezve, képviselhessék megváltozott 

gondolataikat, véleményüket a kortársak felé.  

A verseny fővédnöke: Dr. Áder János, Köztársasági Elnök 

 

A verseny bemutatkozó videója megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.youtube.com/watch?v=O2IhJT5JTRg&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2IhJT5JTRg&feature=emb_title


  

A versenyt forgatókönyve: 

1. korosztály: 

 Általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói és gimnáziumok 13-14 éves tanulói. 

 A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várják 

 Két online fordulóból áll, ahonnan a legjobb csapatok a 2021. februári döntőbe kerülnek 

Főbb időpontok:  

 Jelentkezés: 2020. november 20-ig 

 

I. forduló: 2020. november 20. – december 20. 

II. forduló: 2021. január 04. – február 04.  

III. forduló: Döntő – 2021. Február 

 

2. korosztály:  

 Középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók 

 A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várják. 

 Két online fordulóból áll, ahonnan a legjobb csapatok a 2021. februári döntőbe 

kerülnek. 

Főbb időpontok:  

 Jelentkezés: 2020. november 20-ig 

 

I. forduló: 2020. november 20. – december 20. 

II. forduló: 2021. január 04. – február 04. 

III. forduló: Döntő – 2021. Február 

 

3. korosztály:  

 Felsőfokú oktatási intézménnyel aktív tanulói jogviszonyban álló hallgatók 

 egyéni pályázat 

 Adott környezetvédelmi problémával kapcsolatos pályamű elkészítése két lépcsőben – 

két online forduló. 

 A legjobbak pályamunkájukat szakmai zsűri előtt mutatják be a 2021. februári 

döntőben. 

Főbb időpontok:  

 Jelentkezés: 2020. november 20-ig 

 

I. forduló: 2020. november 20. – december 20. 

II. forduló: 2021. január 04. – február 04.  

III. forduló: Döntő – 2021. Február 

A jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges a www.kozosjovonk.hu oldalon! A jelentkezési lap 

kitöltésére a regisztrációt követően van lehetősége. A csapatversenyek esetében egy csapatnak csak 

egy regisztráció szükséges.  

http://www.kozosjovonk.hu/


  

 

Nevezési díj nincs! 

Díjazás: Mindhárom korosztályban az első három helyezett kerül díjazásra, valamint korosztályonként 

egy-egy különdíj kiosztására is van lehetőség.  

A verseny menetéről valamint a kijelölt témákról bővebb információt a www.kozosjovonk.hu 

weblapon kaphatnak az érdeklődők. 

Szervező kapcsolat:      

Szepesi Gergő      Filep Róbert 
Magyar Műhely Alapítvány    Magyar Műhely ÁMK 

Tel: +36-70/321-92-04     +36 20 434 4277 

   kozosjovonkverseny@gmail.com 

 

Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány 

 

A Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány 1993-ban alakult. Több mint 25 éves munkája során 

segítette Mezőörs, a térség, a megye és ezen keresztül a Nyugat-Dunántúli régió polgárosodását, 

kulturális fejlődését magyar hagyományainkon keresztül. 1999-ben létre hozta a Magyar Műhely 

Általános Művelődési Központot, melynek keretében Általános Iskolát és Gimnáziumot tart fent. Az 

Alapítvány célja fiataljaink minőségi nevelése Keresztény, Nemzeti értékeink mentén. Az alapítás óta 

nagy hangsúlyt fektet szervezetünk a Népfőiskola építésére. Ennek köszönhetően számos országosan 

elismert előadóval találkozhattak, gondolataikból gazdagodhattak a térségünkben élők. Az alapítvány 

elnöke Szabó Gyula. 

Az alapítvány kitűzött céljai: 

 Térségünk szellemi elitjének felnevelése, mert ezzel valósul meg térségünkben a 

Rendszerváltás. 

 Térségi fiataljaink minőségi nevelése Keresztény, Nemzeti értékeink mentén. 

 Jövőbeli alapítványi munkatársaink felnevelése, munkalehetőség biztosítása számukra. 

 Mezőörs és térsége polgárosodásának, kulturális fejlődésének segítése. 

 Térségi, Országos és Határon túli kapcsolatok, együttműködések építése más szervezetekkel. 

 Mezőörs és Térsége értékeinek, örökségének összegyűjtése, megőrzése, bemutatása. 

 

http://www.kozosjovonk.hu/

