
           FELHÍVÁS            
 

A Magyar Meteorológiai Társaság, 

és a Túrkevei Városi Önkormányzat 

Hegyfoky Kabos vetélkedőt hirdet általános iskolás diákoknak. 

 

175 éve született Hegyfoky Kabos, aki 1891-től haláláig Túrkevén volt plébános. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat jogelődje, a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet felszerelésével 

rendszeres és megbízható meteorológiai észleléseket végzett, ezzel nagyban hozzájárult az 

Alföld éghajlati és időjárási viszonyainak megismeréséhez. Születésének 175. évfordulója 

alkalmából vetélkedőre hívjuk a 7-8. osztályos tanulókat.  

  

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Minden iskolából tetszőleges számú csapat 

nevezhet. A jelentkezéseket a a vetélkedővel kapcsolatos esetlegesen felmerülő kérdéseiket az 

mmt.szhely@gmail.com címre várjuk. 

Kérjük, az e-mail tárgyába írják be: Hegyfoky Kabos vetélkedő 

A jelentkezés az alábbi adatok elküldésével történik:  

- iskola neve: 

- csapat neve: 

- csapattagok neve: 

- email cím, amire a feladatlapot kiküldjük: 

- kapcsolattartó pedagógus neve, email címe: 

 

A vetélkedő menete: 

I. rész – feladatlap 

A jelentkezők számára elküldjük. 

 

II. rész – fotó készítése 

A csapatok küldjenek legfeljebb 3 db fotót, ami Túrkevén, vagy a téréségében készült. 

Ezek témája lehet az időjárás, de a környezet szépségére, vagy éppen valamilyen környezeti 

problémára figyelmet felhívó fotókat is várunk. Fontos, hogy a vetélkedő időtartama alatt 

készüljenek a fotók, ne korábban.  Megadandó: a kép címe, a készítő neve, a készítés 

időpontja és helyszíne. 

 

III. rész – interjú készítése 

Készítsenek egy interjút idősebbekkel, amiből kiderül, hogy emlékeik szerint mások 

voltak-e régen a telek, a nyarak, észlelnek-e változást a hőmérsékletben, a csapadékban, 

havazásban.  

Az interjú lehet videó vagy hanganyag, hossza legfeljebb 3 perc. 

 

Beküldési határidő: 2022. november 7. 

Az alábbi email címre várjuk a feladatlap megoldását szkennelve, a fotókat és a hanganyagot 

vagy videót csatolmányként:  mmt.szhely@gmail.com 
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Díjazás: A Túrkevei Városi Önkormányzat jóvoltából az első három helyezett csapat és a 

felkészítő tanáraik belépőt és útiköltségtérítést (akár a hivatal autójával megvalósítva) kap az 

alábbi helyszínek meglátogatására:  

- Bükki Csillagda (I. helyezett csapat) 

- Tiszazugi Földrajzi Múzeum (II. helyezett csapat) 

- Természettudományi Múzeum (III. helyezett csapat) 

 

A Magyar Meteorológiai Társaság minden indulót, a felkészítő tanárokat és a Túrkevei Városi 

Önkormányzat képviselőit meghívja a székhelyére, az Országos Meteorológiai Szolgálathoz 

egy látogatásra. 

 

Az eredményhirdetést és a díjkiosztót Túrkevén, Hegyfoky Kabos születésének 175. 

évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen tervezzük megrendezni november végén. 

Ennek részleteiről később adunk tájékoztatást.  

 

 

Élvezetes rejtvényfejtést és jó csapatmunkát kívánunk! 

 

Dr. Kúti Zsuzsanna     Dr. Lakatos Mónika   Dr. Breuer Hajnalka 

MMT, Szombathelyi Területi Csoport   MMT     MMT 

elnök        elnök     főtitkár 

 

 

 

 


