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A DIÁKSÁG ÉRDEKEIÉRT 
 

A 2014-es Országos Diákparlament után, az idén ismét az a megtiszteltetés ért, 
hogy a Szolnok Városi Kollégiumot és a megyét képviselhettem 2017.02.03-05. 
között Székesfehérváron. 

Péntek délután a Vörösmarty színházban 
rendezett nyitó plenáris ülésen megismerhet-
tük a város legfőbb vezetőit, a köznevelésért 
felelős helyettes államtitkárt. Általuk bete-
kintést nyerhettünk a székesfehérvári diák-
életbe, az országos diákparlamentek történe-
tébe és  munkájába. Este köznevelési, felső-
oktatási, szakképzési és digitális oktatási fó-
rumokon felelős politikusokkal folytathat-
tunk eszmecserét. 

 

Szombat délelőtt szekcióüléseken vettünk részt. Elsődleges feladatunk volt a 
megyei gyűlésekről hozott ajánlások átbeszélése, érdekeink egyeztetése, a szekció 
támájához kapcsolódó tréningek (pályaorientáció, csapatépítés, konfliktuskeze-
lés…). Városismereti játékkal kezdtük a délutánt, melynek keretében egyénileg 
vagy csoportosan felkerestük Székesfehérvár nevezetességeit. A szervezők még 
élvezetesebbé tették a játékot egy telefonos alkalmazás segítségével, amely közös 
információs és kommunikációs felületet is biztosított a 3 napra. A játékot egy kö-
zös Flash Mob zárta az országalma körül.  

Szekcióm engem jelölt ki, hogy képviseljem összefoglalt ajánlásainkat, így ke-
rültem be az este ülésező szerkesztőbizottságba. A többi delegált változatos prog-
ramokon vehetett részt, például koncert, táncház, slam poetry, élő graffiti. 
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A szerkesztőbizottsági ülésen egész éjszakán át elemeztük ajánlásainkat, vitattuk álláspontjainkat, de csak 
reggel 7 órára állt össze az 52 pontot tartalmazó ajánláslista. A 3 évvel ezelőtti ülésen megvitatott pontokból 
néhány újra az ajánlások részét képezi, melynek oka, hogy a diákság nem fogadta el a kapott válaszokat, továb-
bi felülvizsgálatot kíván. Így újra javaslatokat fogalmaztunk meg a közétkeztetés javításának, a kollégiumi köte-
lező óraszám csökkentésének, a többletponttal jutalmazott országos versenyek kibővítésének, az első sikeres 
nyelvvizsga ingyenessé tételének, a szakképzésben a gyakorlati oktatás minőségi javításának érdekében. 

Vasárnap délelőtt került sor a záró plenáris ülés-
re, ahol a szerkesztőbizottság vezetője az országos 
diákparlament elé terjesztette és megszavaztatta az 
52 pontot. Kulcskérdésnek számított az előrehozott 
érettségi rendszere, a készségtantárgyak bevezeté-
sének újragondolása, a közétkeztetés felülvizsgála-
ta, az intézmények infrastrukturális fejlesztése, a 
tankötelezettség visszaállítása 18 évre. Döntő több-
séggel egyetértettünk abban is, hogy az Országos 
Diákparlament 3 helyett 2 évente legyen megren-
dezve, a Megyei Diákparlamentek pedig évente 
legalább egyszer kerüljenek összehívásra. Két kivé-
tellel a pontok támogatást nyertek, így a végered-
mény 50 ajánlás lett, melyet egyik társammal ne-
kem volt szerencsém átnyújtani a színpadon Palkovics László államtitkár úrnak, aki ajánlásainkat továbbítja a 
minisztérium felé. 

A záró plenáris ülésen hivatalosan is megalakult az Országos Diáktanács, amely a megyei diákparla-
menteken legtöbb szavazatot kapó delegáltakból áll. Magam is a Diáktanács tagja lettem, így részt vehetek ab-
ban a munkában, amely elsősorban a kapcsolattartásról, a megfogalmazott ajánlásaink nyomon követéséről szól 
a diákparlamentek között. 

Bízom benne, hogy a diákság érdekeinek méltó 
képviseletével, minden területen előmozdulás 
történik, az oktatásban látványos fejlődésnek in-
dul. A 2017-es Országos Diákparlament remekül 
megszervezett, hasznos 3 napot tudhat maga mö-
gött.  

Mindenkinek köszönöm az együttműködést, a 
közösségi élményeket. 

 

Kamuti Harmat 

Jász-Nagykun Szolnok megye delegáltja 
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AJÁNLÁS – ORSZÁGOS DIÁKPARLAMENT   2017 
 

• Az oktatásban történő változásokat kizárólag felmenő rendszerben vezessék be, legalább négy éves 
felkészülési időt biztosítva. 

• Az iskolák számára biztosítsanak szélesebb hatáskört a helyi tanterv kialakítására. Az időkeret elosztása           
során a jelenlegi tíz százaléknál nagyobb arányban dönthessenek helyben a tananyag tartalmáról. 

• Kerüljön felülvizsgálatra a szakmai követelményrendszer a szakképzésben. 
• Szabályozza jogszabály, hogy a helyi önkormányzat ifjúsági feladat ellátása keretében működtessen 

települési szintű diákönkormányzatot és határozza meg a működés szakmai minimum feltételeit.  
• Javasoljuk, hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer összehívásra kerüljön és tartsanak 

rendszeresen megyei diákfórumot.  
• A nemzetközi érettségit ismerjék el a hazai érettségivel egyenértékűnek. 
• Későbbi történelmi érettségiken lehessen használni a kronológiát tartalmazó atlaszt. 
• Javasoljuk, hogy bővítsék ki azon tantárgyak körét, amelyekből előrehozott érettségi   tehető, azon 

tantárgyakkal, amelyek tanítása az utolsó évfolyamnál hamarabb fejeződik be. Az októberi időszakban 
is lehessen előrehozott érettségi vizsgát tenni. 

• A nyelvi tárgyakból és informatikából már kilencedik évfolyamon is lehessen előrehozott érettségi 
vizsgát tenni. 

• Az idegen nyelven tanult tantárgyakból a képzés nyelvével megegyezően lehessen érettségi vizsgát 
tenni.  

• A szakmai végzettség letétele utáni érettségi felkészítés idejét hosszabbítsák meg. 
• Kérjük a köznevelési intézmények szakmai és infrastrukturális korszerűsítését, fejlesztését. Javasoljuk, 

hogy az Öveges - laborok mintájára hozzanak létre 3D-s laborokat az intézményekben. 
• Fejtetvesség esetén csak a tovább terjesztés veszélyének kizárása után, a tetű nélküliséget igazoló orvosi 

igazolással lehessen iskolába járni. 
• Javasoljuk, hogy a felvételin többletponttal elismert országos versenyek körét bővítsék ki. 
•  Szakmai tárgyból tett érettségi vizsgát fogadják el választható tárgyként, amennyiben a felvételi 

követelmény előírja a választott tárgyból tett érettségi vizsgát. 
• Ugyanannyi többletpont járjon a felsőfokú nyelvvizsgáért, mint a nyelvi emeltszintű érettségi vizsgáért. 
• Kérjük, hogy igény szerint intézményenként rendelkezésre álljon egy iskolapszichológus.  

• Legyen szélesebb körű a szakképzésben tanuló diákok számára biztosított szakmai gyakorlatról szóló 
tájékoztató anyag, ezzel párhuzamosan a szakmai gyakorlatot biztosító képzési helyek részesüljenek 
megfelelő tájékoztatásban.  

• Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálják a fogadószervezetek megfelelőségét. 

• A szakmai gyakorlat záruljon a munkahelyi gyakorlat meglétét igazoló vizsgával. 
• Az intézményi diákönkormányzatok kapják vissza a közoktatási törvényben biztosított egyetértési 

jogukat, a házirend elfogadása és módosítása során. 
• A diákönkormányzatoknak legyen lehetőségük a közétkeztetésbe javaslattételi és véleményezési joggal 

élni. 
• Címkézetten kerüljön megjelölésre a diákönkormányzatok működési költsége az iskolai 

költségvetésben. 
• Nyíljon több pályázati lehetőség az iskolai diákönkormányzatok számára. 
• Kerüljön frissítésre és váljon elektronikus úton is elérhetővé a Diákjogi Tudor és a Diákönkormányzati 

Kisokos. 
• Javasoljuk a készségtantárgyak osztályozásának megszűntetését, 11. évfolyamtól csakis fakultációs 

szinten oktassák őket azok számára, akiket érdekel. 
• Legyenek a készségtantárgyak gyakorlatcentrikusak általános iskolában is. 
• Javasoljuk a szabad tankönyvválasztás jogának visszaállítását. Álljanak a tanulók rendelkezésére a 

jelenleginél jobb minőségű digitális, illetve papír alapú tankönyvek. 
• A DMSP tanár bérpótlékot, órakedvezményt vagy anyagi támogatást kapjon a munkájáért. 
• Legyen kedvezményes vagy lehetőség szerint ingyenes az első B2, C1 vagy C2 szintű nyelvvizsga 

harminc éves korig. 
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•  Javasoljuk a mindennapos testnevelés rendszerének újragondolását, az óraszám csökkentését, a 
jelenlegi infrastrukturális háttér figyelembevételével, annak kiváltására szolgáló alternatív lehetőségek 
biztosítását. 

• A tehetséges, nem hátrányos helyzetű diákok számára bővüljön a tanulmányi ösztöndíjak köre: állami 
ösztöndíjak, helyi önkormányzati ösztöndíj, tanulást támogató kedvezmények.  

• A közétkeztetésben kínált ételek mennyiségi növelése és minőségi javítása történjen meg. 
• Vegyék figyelembe a speciális étkezési igényeket körültekintőbben, például a vegetáriánusoknál 

húspótló ételek, külön fogás készítése, nem pedig a hús kivétele a készételből. 
• Heti kötelező kollégiumi foglalkozások számának meghatározása a kollégium döntése legyen. 

(minimum 8 óra - maximum 10 óra) 
•  Javasoljuk a közösségi szolgálat átgondolását, hogy a közösségi szolgálaton naponta eltölthető óraszám 

ne legyen szabályozott. 
• Az Országos Diákparlament 2 évente kerüljön összehívásra. 
• Kérjük, a komplex természettudományi tantárgy eltörlését és a régi természettudományos óraszámok 

visszaállítását a szakoktatásban. 
• Pedagógus munkájának szúrópróbaszerű ellenőrzése, a diákok véleményének figyelembe vétele. 
• Az általános iskolás korú gyerekek leterheltségét csökkentsék, az iskolai terhelés az évfolyamok 

számával arányosan növekedjen.   
•  Javasoljuk a nyelvi és matematika oktatás során a kis létszámú oktatási formát. 
• Az iskolai gyümölcsprogram általános iskolában történő kiterjesztését kérjük. 
• Az iskola törekedjen az általános életvitelhez szükséges kompetenciák átadására, mint például: 

adóbevallás, hitel, médiaismeret, egyéb életszituációk megismerése. 
• A pályaorientációs órák kerüljenek kiterjesztésre a hetedik évfolyamtól fölfelé, felkészítve a tanulót a 

pályaválasztásra. 
• Netfit felmérés eredménye ne kerüljön osztályzásra. 
•  Kérjük, hogy a tankötelezettség korhatárát állítsák vissza 18 évre. 
• A KRESZ és az egészségügyi vizsgára való felkészülés legyen térítésmentes az iskolában.  

 

Forrás:  

http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/02/ajanlas-2017.html 
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A MOBIDIK BEMUTATÁSA 

A Mobidik nagyon izgalmas eszközrendszerrel van felszerelve, ami nagyon sokoldalú felhasználást tesz lehe-

tővé. A konténer úgy lett kialakítva, hogy mindennek fix 

helye van, a szállításkor minden pontosan rögzíthető, semmi 

nem repül és semmi nem gazdátlan. A mindennapok iskolai 

felhasználásában viszont végtelen szabadságot ad a diákok-

nak és tanároknak, hogy az adott óra igényeihez alakítsák a 

teret és használják az eszközöket. 

A padok és a székek úgy lettek kialakítva, hogy az óra jelle-

gétől függően pillanatok alatt berendezhető csoportmunká-

hoz, 2-3-4 fős csapatokhoz, átrendezhető egy nagy közösségi 

térré, de igény szerint akár a klasszikus frontális oktatáshoz 

is. A terem klimatizált, a légcsere biztosított, így a diákok 

optimális körülmények között tanulhatnak. 

A terem meghatározó eleme a hatalmas érintőképernyős TV, ami egyrészt kiszolgálja a tablet alapú Samsung 

Smart Schoolt, másrészt könnyedén csatlakoztatható a notebookokhoz is. A TV használható klasszikus tábla-

ként, írható és törölhető, és természetesen minden digitális alkalmazás megjeleníthető rajta, az összes tablet és 

notebook képe pillanatok alatt megosztható és bemutatható. 

A Samsung Smart School egy igazi okos osztály, minden diák kezében ott van egy tablet, amik egy osztályme-

nedzsment rendszeren keresztül kapcsolódnak, ezen a rendszeren keresztül tudja a tanár folyamatosan kézben 

tartani az órát, tud tartalmat megosztani, letiltani, bemutatni a táblán, feladatot kiadni és számon kérni, az elő-

re megtervezett tanórákat élményszerűen leadni. 

Minden diák rendelkezésre áll egy speciális HP notebook, amik szintén egy osztálymenedzsment rendszeren 

keresztül kapcsolódnak, megadva a tanárnak minden jogosultságot és lehetőséget az óra megtartására. A note-

bookokkal jellemzően a programozási feladatokat végzik a diákok, de a notebookok képernyője érintőképer-

nyős, így negatívba csukva az eszköz egyszerű tabletként is használható. 

A LEGO robotok 2-4 fős csapatokban használhatók, az összeépítés után a robotok vezérlő egysége a noteboo-

kokkal összekötve tetszőlegesen programozható és a foglalkozások során a diákok összemérhetik tudásukat, ki 

tudott okosabb, ügyesebb robotokat építeni. 

A 3D nyomtatóval és szkennerrel, illetve a kapcsolódó programokkal a diákok megtervezhetik saját térbeli 

alakzataikat és ki is nyomtathatják azokat. 

A Mobidik működéséhez természetesen elengedhetetlen a net, így a Telenor által biztosított 4G modem-

mel mindenhol biztonságos és elegendő sávszélesség áll rendelkezésre, így a diákok (ha a tanár engedi) szaba-

don tudnak szörfözni a világhálón. 

Helyszínek 

A Mobidik program 2017 első félévében mind a 15 Pedagógiai Oktatási Központ(POK) területére eljut, minden 

POK körzetben egy-egy kiválasztott iskolában eltölt egy hetet. 

A program február 6-án Komáromban indult, majd hétről hétre körbejárja az országot, az utolsó állomás Buda-

pesten június 2-án zárul.  

Szolnoki helyszín:  
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
5000 Szolnok, Kassai út 17. 
Időpont: március 20. 
 
Szöveg és a kép forrása: https://www.mobidik.hu/ 
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FEGYELMI ÉS A DÖK 

 
A tanulóval szembeni fegyelmi eljárással kapcsolatban több kérdés is felmerült az Országos Diákparlament 
keretében tartott péntek esti köznevelési fórumon. 

A küldöttek kérdéseire válaszolva elhangzott, hogy a fegyelmi eljárás során be kell szerezni az intézményi 
diákönkormányzat véleményét is. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 57. § (3) bekezdés: „A fegyelmi büntetés 
megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyel-
mi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell 
szerezni.” 

A diákönkormányzat elláthatja a tanuló képviseletét az eljárásban, amennyiben erre a diák felkéri, de az 
alapvető feladata nem ez. A diákönkormányzatnak a fegyelmi eljárás során elsősorban a tanuló közösséget 
kell képviselnie és a tanulói véleménynek megjelenítésével befolyásolni a fegyelmi döntést. A diákönkor-
mányzat önmaga dönti el, hogy a véleményét a fegyelmi eljáráson személyesen mondja el, vagy előzetesen 
írásban juttatja el a fegyelmi bizottsághoz. 

A kötelezettségszegéssel vádolt tanuló képviseletéről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 56. § (1) bekezdé-
se rendelkezik. A rendelet szerint a „Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell von-
ni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is 
képviselheti.” 

Az Országos Diákparlamenten az is elhangzott, hogy az iskolai fegyelmi eljárásokkal kapcsolatban az Okta-
tási Hivatal 2015-ben szakmai ellenőrzést végzett. Az ellenőrzésről készült jelentés itt olvasható: 

Jelentés a fegyelmi eljárások 2015. évi szakmai ellenőrzéséről (pdf) » 

A jelentést követően az Oktatási Hivatal sajtóközleményt is kiadott: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/
sajtoanyagok/fegyelmi_eljarasok_szakmai_ellenorzeserol 

 

Dr. Jásper András 

 

(Az fenti jogszabály idézetek a 2017. február 4-én hatályos állapotnak felelnek meg.) 

Kép és szöveg forrása: http://www.diakonkormanyzat.hu/2017/02/fegyelmi-es-dok.html 
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KARDIO ÉS AEROB EDZÉS - MI A KÜLÖNBSÉG?   

Sokat hallhatjuk a kardiotréning és az aerob edzés kifejezé-
seket, de nem árt pontosítani, valójában mit is takarnak 
ezek a fogalmak. 

A tájékozódásban dr. Bányai Tamás, ortopéd- és sportorvos, 
az Élj Tovább 5 Évvel! program szakértője segít. 

Kardiotréning 

A kardiotréning kifejezést sokan sokféleképpen értelmezik, 
gyakran használják például a fitneszsportok összefoglaló ne-
veként. Leginkább a gyaloglást, a futást, a kocogást, 
a kerékpározást, az aerobikot, és a kardiogépeken végzett 
tréninget sorolják ebbe a kategóriába, bár bizonyos intenzitá-
si szinten a labdajátékok, a vízi- és a téli sportok is ide tartoznak. 

Más szövegkörnyezetben az aerob edzést értik alatta, bár a szív- és a vérkeringési rendszer és az állóké-
pesség nem csak aerob, hanem anaerob úton is fejleszthető. Az edzőtermekben és fitnesz központokban 
leginkább szűkebb értelemben a különböző kardio berendezéseken (futópad, elliptikus tréner, kerékpár, 
lépcsőző- és evezőgép) történő edzést nevezik „kardiózásnak”. 

Legpontosabbak azonban akkor vagyunk, ha úgy fogalmazunk, hogy kardiotréningnek nevezhető min-
den olyan edzésmódszer, amely a szív- és vérkeringési rendszer, valamint a légzőrendszer kapacitásának, 
terhelhetőségének fejlesztését szolgálja. Vagyis a felsorolt edzésmódok valóban mind ide csatolhatók, 
akár in-door (teremben, szobában végrehajtott), akár out-door (szabadban végzett) mozgásformákról van 
szó.  

Aerob kapacitás 

Először érdemes tisztázni az aerob szó jelentését. Ez nem más, mint az oxigén jelenlétében történő mun-
kavégzés, amikor a végzett tevékenység jellegéből és intenzitásából következően a szervezet az ehhez 
szükséges energiát a rendelkezésre álló tartalékok (szénhidrátok és zsírsavak) oxigén jelenlétében történő 
elégetésével biztosítja az izmok számára. Vagyis az izommunkához felhasználható tápanyag nem maga 
az oxigén, hiszen energiaforrásként csak energiatartalommal rendelkező vegyületek szolgálhatnak. Ilye-
nek lehetnek a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék. Tehát az oxigén csupán katalizátor, amely bár közvet-
lenül nem szolgáltat energiát, ám nélküle nem jöhet létre aerob úton előállított energia. 

Gondoljuk végig azt a példát, amikor ülő helyzetből felpattanva gyors tempóban futni kezdünk. Ahhoz, 
hogy az izmok hirtelen támadt, nagy oxigénigényét a szervezetünk biztosítani tudja, elkezdünk levegő 
után kapkodni, szaporábban ver a szívünk, pulzusszámunk megemelkedik. Mindez azt a célt szolgálja, 
hogy minél előbb minél több oxigén jusson az izmokhoz, hiszen amíg ez nem történik meg, addig azok-
nak anaerob (oxigénhiányos) módon kell dolgozniuk, amely kellemetlen mellékhatásokkal jár – főleg az 
edzetlen szervezet számára. 

Mindig az aerob zónában 

A mindennapos életünk során természetesen mindig aerob zónában vagyunk, hiszen ha nem így lenne, 
még az ülés során is levegőért kapkodnánk. Sajnos azonban a fittségünk és kardiovaszkuláris erőnlétünk 
szempontjából ez a zóna nem nevezhető hatásosnak, ugyanis ettől semmiféle izmunk nem fog megerő-
södni. 

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2571/kardio-aerob-edzes 
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                              AZ ENERGIAITAL IGAZI ARCA…
    

energiaital = cukor + koffein 
 

Az energiaital története: Az első energiaital valószínűleg Skóciából származik, ahol 1901-ben 
kezdtek meg az Irn-Bru (iron brew, vasfőzet) forgalmazását. Az Egyesült Királyság kórházaiban 
a betegek felépülésének elősegítésére 1929-ben vezettek be a Lucozade Energy nevű termeket, 
amelyet roboráló szerként még a 80-as években is forgalmaztak. 
 

 
 

Az energiaital összetevői:  

 
Cukor: 2 dl energiaital elfogyasztása kb. 6 db kockacukor elrágásával egyenértékű. 

  
  
Koffein: 2 dl energiaital 2 adag erős feketekávé elfogyasztásának felel meg. 

 
 

Taurin: Egy teljesítményfokozó antioxidáns. Főképpen az agyban található meg a legna-
gyobb mennyiségben és a memóriádat tartja karban, fokozza a tanulási képességeid és 
azonnali hatásként hangulatjavító hatással rendelkezik. A taurin természetes úton ter-
melődik testedben! Tehát: már van a szervezetedben! 
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Energiaital és alkohol: gáz és fék 

Nagyon veszélyes, mert a szervezet reakciója kiszámíthatatlan!!!!!!! 
Energiaital: stimulál és dehidratál 
Alkohol: tompít és dehidratál 
Szénsav: a felszívódást gyorsítja 
 
 
 
Együtt a kontroll és a helyzetfelismerés elvesztését okozhatják. 

„Egyszerre lépni gázra és fékre beláthatatlan következményekkel járhat!” 
 

Üzenet: láss a dolgok mögé! 

 

A multinacionális cégek igyekeznek egyre okosabb marketingfogásokkal előrukkolni, hogy megfog-
ják a vásárlókat. Ezért elég tudatos vásárlónak kell lennünk, hogy a dolgok mögé látva felfedezzük a 
hamis állításokat. 

Legyél kritikus, mikor a címkét olvasod! Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem 
az! Ha az energiaszeletek és a különféle italok, már egy külön csoportot alkotnak az étrendedben, 
emlékezz, hogy mindenből lehet fogyasztani, de csak módjával! Viszont sajnos a hirdetések nem ezt 
sugallják. 

Az igazság az, hogy a tiszta energia nem az italokban és a szeletekben rejlik. Mindez az egészséges 
életmódból ered. Aki rendszeresen és egészségesen étkezik, elég vizet iszik, eleget pihen, és nem 
terheli agyon magát, nos, annak igazán mindenféle segédanyag nélkül is több energiája lesz, mint 
bárki másnak, aki az energiaitalokkal élt. 

Természetesen fogyaszthatod, de mértékkel! 

 

• Az energiaitalok és a különféle tápanyag szeletek mindig nagy szavakkal és ígéretekkel ke-
csegtetnek minket. Némelyik azt mondja, hogy növeli az energiát és az éberséget, mások extra 
tápanyagokat ajánlanak, és van, amelyik azt állítja, hogy növeli a teljesítő és koncentrációké-
pességet! De miután elnézel a reklám mellett, és beleolvasol a tápanyaglistába, a legvalószí-
nűbb, hogy egy nagy adag cukrot fogsz kapni, koffeinnel körítve!  

 

• Szóval tényleg fogyasztanod kéne ezeket a termékeket? A válasz ugyanaz, mint mindenre. Ter-
mészetesen fogyaszthatod, de mértékkel! Néha-néha egy energiaital rendben van, ugyanúgy, 
ahogy egy ilyen energiaszelet is reggel, főleg akkor, ha egyáltalán nem reggeliztél semmit. Vi-
szont azok az emberek, akik naponta 3-4 energiaitalt fogyasztanak, és több tucat energiaszeletet 
tömnek magukba, már rég leléptek az egészséges életmód útjáról! 

 

Dr. Simich Rita 

népegészségügyi referns 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG DIÁKÖNKORMÁNYZATOKNAK (IS) 
 
2017. február 13-án a megújuló Erzsébet táborokról tartott tájékoztató napot az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány szakmai stábja Szolnokon.  
 
Az Erzsébet táborok továbbra is kedvezményes üdülést és színes programokat biztosítanak a gyere-
kek számára. A táborokkal kapcsolatos pályázati kiírások várhatóan márciusban jelennek meg a 
http://erzsebettaborok.hu/ weboldalon. A pályázóknak (iskoláknak) egy hónap áll majd rendelke-
zésre a pályázat beadására. A pályázatok értékelése a pályázati határidő lezárása után kezdődik. 
 
A pályázható táborok típusai: 

Nyári OTTALVÓS (6 napos élménytábor, élménytábor+) 
Nyári NAPKÖZIS (5 napos, nem bentlakásos, lakóhely közeli, az iskola szakmai terve alapján 

valósul meg) 
Kárpátaljai gyermekeknek szóló 
Tavaszi/őszi kalandtáborok (osztálykirándulások) 
Határtalan túra (jellemzően határon túli fiataloknak) 
Erzsébet-karácsony (2 helyszínen: Opera, Fővárosi Nagycirkusz) 
 

Az Erzsébet-táborok helyszínei továbbra is Zánka, Fonyódliget és Ivó. 
 
A táborokon belül növelték a szolgáltatások számát és hozzáférhetőségét, újabb eszközöket vásá-
roltak, növelték a biztonságot a vízparton és a tábor területén is. Színes programokat ajánlanak, 
amelyeken időnként példaképek (sportolók, művészek) is részt vesznek. Bizonyos esetekben előze-
tesen regisztrálni kell, de ha nincs több szabad hely, akkor hasonló programot ajánlanak a csoport 
részére. A programkínálatot védelmi nap színesíti a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség 
bemutatóival. Igyekeznek játékos megoldásokat keresni és beépíteni a tábor életébe, például ponto-
kat és pecséteket lehet gyűjteni és jutalmakra beváltani. 
 
Bevezetik a névre szóló, karkötős, QR-kódos egyedi azonosítást. Az altáborokat különböző színek-
kel festették át, amely a tájékozódást és az azonosítást is segíti. Igyekeznek a hasonló korosztályokat 
együtt kezelni. Zánkán az egyik újítás, hogy kisvonattal szállítják a gyerekeket a partra. 
 
Egy sikeres DÖKös csapatban nagyon fontos egymás megismerése, elfogadása, az együttműködés 
és a szervezőkészség. Ezek a táborok kiváló lehetőséget nyújthatnak a diákönkormányzat tagjai ré-
szére.  
 
Éljetek a lehetőséggel! 
 
Barabás Krisztina 
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A Damjanich János Múzeum 

 a közművelődési intézményekkel együtt, a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
 NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI GYŰJTŐPÁLYÁZATOT 

 hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára. 

Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartalmazó Jász-
Nagykun-Szolnok megyei vonatkozású pályamunkával, mely nyomtatásban még nem jelent meg. 
  
Ajánlott témakörök: 
   
1. A protestantizmus hétköznapjai 
 
2. Kiútkeresés a munkanélküliségből  
 
3. Újraértelmezett életforma: a tanya 
 

4. A lakásbelső változásai és a tárgyak utóélete 
 
A fentieken kívül bármilyen, szabadon választott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pályázni, pl. 
földrajzi nevek, ragadványnevek, földművelés, állattartás, település, népi építkezés, lakáskultúra, 
népi táplálkozás, népművészet, egy falu társadalma, hiedelmek, gyermekjátékok, népköltészet, a pá-
linkafőzés újraéledő gyakorlata, stb. 

 A pályázat díjai: 

-          Felnőtt egyéni  
-          Szakköri 
-          Ifjúsági kategóriában 

A legjobb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek. 
 
Beküldési határidő: 2017. március 25. 
  
A pályázatról több az alábbi linken:  

http://www.djm.hu/palyazatok/kiirt/neprajzi-es-nyelvjarasi-gyujtopalyazatot.html 
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A Damjanich János Múzeum 

  
a közművelődési intézményekkel együtt a korábbi gyakorlatnak megfelelően 

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 

 
hirdet 

kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára. 

 
Pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával, mely megyénkhez vagy 
annak kisebb régiójához, valamely településéhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó eredeti 
kutatómunkát végezzen, közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti történeti forrásokat: 
muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fényképeket és egyéb ábrázolásokat, 
visszaemlékezéseket stb. használjon, vagy saját tapasztalatait jegyezze le, s jegyzeteiben azok pontos 
lelőhelyét tüntetesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el! 
Helytörténeti témájú OKTV dolgozat beküldhető. 

  
Feldolgozásra kiemelten javasolt témák: 
  
–        Protestáns egyházakhoz kötődő egyesületek falum/városom múltjában; 
–        A tanyavilág múltja lakóhelyemen; 
–        A vallásosság megélése, a vallásgyakorlás formái lakóhelyemen 1945–1990.; 
–        Családom története. 
   

A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára hirdetik meg, rajtuk kívül pályázhat-
nak csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is. 

 A legsikeresebb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek! 

   

  
A pályázat beküldési határideje: 2017. március 25. 

Részletesebb információ az alábbi linken: 

 
 http://www.djm.hu/palyazatok/kiirt/
helytorteneti-palyazat.html 
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37. Budapesti Tavaszi Fesztivál 

Március 31-től  április 23-ig  

A 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál ismét színes összművészeti műsorral és világsztár-felhozatallal ké-

szül.  

A programok közül kiemelkedik John Malkovich, Daniele Gatti, Georg Baselitz, Pumeza Matshikiza, 

Gyenyisz Macujev, és a Komische Oper Berlin előadása/fellépése. 

 

A programokról bővebben itt olvashatsz:  

http://www.btf.hu/ 

 

KEREK ERDŐ KÉT KERÉKEN 

Kerek erdő két keréken - Kerékpáros túra a Széchenyi Parkerdő és a Zagyva környéki 
ökoturisztikai nevezetességek, és természeti látványosságok érintésével. 
 
Időpont: 2017.03.21. (kedd) 
Szervezők: GÖRDÖGÖK SE és NEFAG Zrt. 
Helyszín: NEFAG Zrt. Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő (5000 Szolnok, Kaán Károly 
utca 71.) 
Érdeklődés, jelentkezés: erdeimuvhaz@nefag.hu 

Szöveg és kép forrása: http://nefag.hu/programok#31158 
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MIKROKOZMOSZ EGY CSEPP VÍZBEN 

A „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű népdal is azt a természeti jelenséget hirdeti, hogy a tavasz beköszönté-
vel nagyon gyakran a „víz az úr” mindenfelé. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban emlékeznek meg 
nemzetközileg a víz jelentőségéről (Víz Világnapja március 22.)  

A hóolvadásból és az esőzésekből származó víz nemcsak a folyóvizeket duz-
zasztja fel. Megáll a mélyedésekben, feltölti az alacsonyabb részeket, ezáltal 
időszakos tavacskák alakulnak ki. A melegebb időjárással ezekben az állóvi-
zekben robbanásszerűen jelennek meg a természet újjáéledésének hírnökei, a 
szabad szemmel nem, vagy alig látható parányi élőlények. Ha egy átlátszó 
pohárral mintát veszünk egy erdei tó vízéből, a fény felé fordítva nagy nyüzs-
gésnek lehetünk szemtanúi. A mozgó apróságok a zooplanktonnak nevezett 
életközösség tagjai, különböző vízben élő állati egysejtűek, kerekesférgek, ro-
varlárvák, alsóbbrendű rákok tartoznak ide. Lenyűgözően érdekes és izgalmas 
világ tárul elénk, ha mikroszkóp segítségével felnagyítva tanulmányozzuk 
ezeket az élőlényeket.  

Nagyítás nélkül is felfigyelhetünk olyan megnyúlt testű, néhány milliméter 
nagyságú lényekre, melyek hosszabb-rövidebb időre fejjel lefelé a víz felszíné-
hez tapadnak. Helyváltoztatás esetén bukfencező mozdulatokkal közleked-
nek: szúnyoglárvákhoz van szerencsénk. A telet védett helyen töltő nőstény 
szúnyogok a jó idővel előbújva bármilyen kisebb vízbe lerakják fejenként 50-
300 db petéjüket, melyekből néhány nap alatt kifejlődnek a vízi életmódú lár-
vák. Mikroszkóp alatt láthatóvá válnak testtájaik: a fej (1), tor (2), és a szelvé-
nyezett potroh (3), az utóbbi kettőn rengeteg sertét figyelhetünk meg. A testvégen található a légzőszerv (4), 
mely egy lemezekkel zárható légzőcső, segítségével a külső, légköri oxigént tudja a szúnyoglárva hasznosíta-
ni. Így már érthető: mikor a vízfelszínen fejjel lefelé lógnak, akkor tulajdonképpen levegőt vesznek a lárvák. 

Fajtól függően ebben az állapotban töltenek 5-18 napot, majd mozgásra képes 
bábbá alakulnak, és újabb 4-7 nap elteltével kifejlett rovarokká válnak és el-
hagyják a vizet. 

Az időszakos állóvizek zooplanktonjának másik nagy csoportját jelentik az ala-
csonyabb rendű rákok, melyek maximális mérete néhány milliméter, és alig 
hasonlítanak a közismert nagytestű, tízlábú rákokhoz. Ha szabad szemmel ap-
ró, ugráló pontokat látunk a vízben, akkor nagy eséllyel az evezőlábú rákok, 
vagy az ágascsápú rákok valamelyik képviselőjére bukkantunk. Az evezőlábú 
rákok közé tartozó kandicsrákok, vagy más néven Cyclops (küklopsz) fajok a 
görög mondavilág egyszemű óriásáról kapták nevüket, a feji részükön található 

páratlan számú, többnyire vöröses színű egyszerű szemükről (1). Szintén a fejükön találjuk a jól fejlett, egyágú 
csápokat (2), melyek a test lebegetésében, kormányzásában játszanak szerepet. A torlábak (3) kitines lemezek-
kel egymáshoz kapcsolódnak, így egyszerre tudnak lecsapni, össze-
hangolt működésük eredményezi a szökkenés szerű mozgást. A test 
egy farokvillában végződik (4), melynek közelében a nőstényeknél 
gyakran láthatunk kétoldalon zsákszerű, szőlőfürtre hasonlító képződ-
ményeket. Ezek a petecsomók, melyeket vastag burok véd, a nőstény 
rák mindenhová magával viszi a testén a több száz petét. A kifejlett 
kandicsrákok egy része a vízben lebegő szerves anyaggal táplálkozik, 
így a vizek öntisztulásában fontos szerepet töltenek be. Más részük a 
náluk kisebb méretű, szintén a planktonhoz tartozó apró állatokat fo-
gyaszt. 

Írta és fényképezte: Csikós Eszter, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 

Szúnyoglárva 



 

 

„Lebilincselő történet az igaz barátság fontosságáról.”  
Booklist 

 
A Vadvilág frissítő, szívhez szóló ifjúsági regény az első 

szerelemről, a barátságról és a be nem illeszkedésről. 
Két merőben eltérő szemszögből ismerjük meg a törté-

netet. Az egyik mesélő a rút kiskacsából lett hattyú, 
Sibylla (Sib), a másik az új lány, Lou, aki nemrég veszí-

tette el a barátját egy tragikus balesetben.  
A Vadvilág egy középiskolai osztály erdei iskolai törté-
nete, ahol túlélési és tájékozódási technikákat tanítanak 

nekik, és ahol megismerhetik a valódi életet az iskola 
falain kívül. Miközben Sib igyekszik kideríteni, hánya-
dán is áll új, népszerű barátjával és féltékeny legjobb 

barátnőjével, Lou pedig azért küzd, hogy túlélje a min-
dennapokat, ez a páratlan páros felismeri, mi – és ki – 

számít igazán. 
 

„Sib és Lou felváltva mesélnek, így bensőségesen mu-
tatják be az ismeretlen, rideg környezetbe való beillesz-
kedésért folytatott harcot. Hangjukban érezni az őszin-

teséget, a sebezhetőséget és a mély érzéseket, amelyek nyomot 
hagynak majd az olvasóban.”  

Publishers Weekly, kiemelt kritika 

 

 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak          
a hírlevél szerkesztői! 

 

 

Forrás: http://www.book24.hu/konyv/vadvilag  

 

VADVILÁG 
 

FIONA WOOD 

KÖNYVAJÁNLÓ         OLDAL  17 II. ÉVFOLYAM III. SZÁM 



 
Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

Általános iskola: 

 Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Középiskola: 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php 
http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 
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Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 56/510-710 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
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