
 
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub aktuális hírei 

 
„KLÍMA İRJÁRATgyerekeknek és tanároknak” 

 
1./ Elindította Egyesületünk, 2014. február 21-én közösen a CSEMETE-vel itt a Dél-
Alföldi régióban a „Képzéssorozat diákoknak és multiplikátoroknak a fenntartható 
életmód népszerősítésére”címmel az országos vetélkedıt. A vetélkedı 2014. június 2-ig 
fog tartani. A program a KEOP-6.1.0/B/11- 2011-0142 projekt keretében az Európai Unió 
támogatásával valósul meg. 
A program elsı részében „KLÍMA İRJÁRATgyerekeknek és tanároknak” címmel, 

éghajlatvédelmi vetélkedıt” szervezünk.  
A vetélkedı elektronikus lebonyolítású háromfordulós levelezı szakaszból áll. A feladatokat 
a diákok siker szakmákon keresztül, életszerően járják körül, megoldásuk többféle képességet 
mozgat meg, különféle gondolkodásmódot igényel. A feladatok nyomozós jellege közel áll a 
10 -14 éves tanuló gondolkodásmódjához. A jelentkezéseket 3 fıs diákcsapatokban vártuk, 
iskolánként tetszıleges számú csapattal.Nagy örömünkre a Dél Alföldi Régióból 97 csapat 
jelentkezett. A közeli iskolák, Zákányszék, Mórahalom, Szeged sok-sok csapattal 
jelentkezett. A vetélkedı témakörei nagyon izgalmasak és érdekesek.  pl. 
 
IV. FELADAT – Anagramma 

Találjátok ki, hogy az alábbi különös szavakból, mi lyen értelmes, környezetvédelemhez köthet ı szó 
rakható ki! Ha nincs meg minden válasz, ne szegje k edvetek, ez a feladat mindenkinek fejtörést okoz! 

 

Reméljük, mindenkinek kellemes perceket okoz az izgalmas kérdések megoldása.  
 

 

2./ Ebben az évben megszerveztük aáprilis 25-re a XXII. Kaán Károly Országos 
Természetismereti versenyt. Nagy örömünkre sok iskola jelentkezett a megyébıl, de sokan a 
Szegedi és Homokháti Kistérségbıl. A versenyt támogatja -szép ajándékokkal, könyvekkel és 
autóbusz biztosításával - az Országos Erdészeti Egyesület Csongrád és Békés Megyei 
Csoportja.  

A verseny április 25-én de. 10.00 órakor kezdıdik a SZTE-en a TUDÁSTÁRÁBAN, 
(Boldogasszony sgt. 6.) majd az írásbeli feladatok megoldását követıen a Szegedi 
FÜVÉSZKERT-ben szakmai programos veszünk részt.  A verseny eredményhirdetésére a 
TUDÁSTÁRBAN de. 17.00 órakor kerül sor. 
  

Anagramma Megoldás Anagramma Megoldás 

kész lekér  házak hová üget zúgás  

koplal kreton  állig bemos fedés legel  

basa izmos  aktív álom szál  

agár elegem forró június  hétre melyik    

csekk pörkölı ránéz    


