
                                                                                                                       
 

 

FELHÍVÁS 

Fedezd fel az örökséged! – 2018. 

Folytatódik a 9-12. osztályos középiskolásoknak szóló erdőismereti vetélkedő 

 

A csapból is a klímaváltozás folyik. Azaz nem folyik, mert például a dél-afrikai Fokvárosban a tavasz 

folyamán várhatóan elfogy a víz, elzáródnak a vízcsapok. Az ok: a hosszan tartó, szélsőséges aszály és 

hőség. De hogy nálunk is érezteti már a hatását a klímaváltozás? Hogy a magyar erdőkben is 

megtapasztalhatóak már a szélsőséges időjárás következményei? És hogy ezek az erdők képesek 

lennének lassítani a negatív folyamatokat? 

Ismerjétek meg, járjátok körbe, hogy a változó környezeti viszonyok között miként viselkedik a Ti 

örökségetek, a magyar erdőterület. A tavasz folyamán lépjetek be az erdőbe, fedezzétek fel, hogy Ti 

mit tehettek az örökségetek megőrzéséért, gyarapításáért! 

A „Fedezd fel az örökséged!” erdőismereti vetélkedő 2018. évi témájának korunk legégetőbb 

környezeti kérdését, a klímaváltozás és az erdők kapcsolatát választotta az Országos Erdészeti 

Egyesület. Ne habozzatok, jelentkezzetek az egyhónapos megmérettetésre, gyarapodjatok tudásban 

és élményekben, és nem utolsósorban nyerjetek értékes ajándékokat a tavaszi kirándulószezon 

kezdetén! 

Mindehhez mit kell tennetek? 

1. Alkossatok 9-12. osztályos középiskolai diákokból álló, háromfős csapatot. 

2. A csapat és a csapattagok neveivel, valamint rövid bemutatkozással és egy csapatfotóval 

kiegészítve jelentkezzetek 2018. február 25-ig a fedezdfel@oee.hu e-mail címen. 

3. Március folyamán, négy héten keresztül oldjátok meg a hetente e-mailben megkapott, 

valamint a vetélkedő honlapján és Facebook-oldalán is közzétett feladatokat.  

4. Készítsetek saját videót a titeket körülvevő erdőterületen, a feladatok között megadott 

témában. 

5. Lépjetek be az erdőbe, ismerkedjetek meg közelebbről is természeti örökségetekkel! 

A díjazott csapatok az alábbi nyereményekkel gazdagabban vághatnak neki a tavaszi természetjáró 

szezonnak: 

1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves 

A Mi Erdőnk magazin-előfizetés 

2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves 

A Mi Erdőnk magazin-előfizetés 
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3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves 

A Mi Erdőnk magazin-előfizetés 

4-10. helyezett csapat: fejenként 1 db éves A Mi Erdőnk magazin-előfizetés 

 

További információk: 

 

vetelkedo.oee.hu 

Facebook-oldal 

 

http://www.vetelkedo.oee.hu/
https://www.facebook.com/Fedezd-fel-az-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9ged-926134184159961/?ref=bookmarks

