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Ifjúsági Díjat kapott Kamuti Harmat, az Országos 
Diáktanács Jász-Nagykun-Szolnok megyei képvi-

selője 
 
 

Kamuti Harmat a Szolnok Városi Kollégium és a Varga Katalin 
Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjának az idén 
már érettségire készülő diákja. 2016 őszén a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Diákparlament ülésén elnyerte diáktársai bizal-
mát és több jelölt közül Székesfehérváron az Országos Diáktanács 
tagjává választották Jász-Nagykun-Szolnok megye képviselője-
ként. A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Diákhírlevelének 
oldalain rendszeresen tájékoztatja diáktársait az ODT ülésein tör-
tént fontosabb eseményekről. Segítőkészségét évek óta a kollégi-
um szociális diákbizottságában is kamatoztatja. 
 
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a megye diáksága ne-
vében szívből gratulálunk az elismeréshez. 
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Kamuti Harmat átveszi kitüntetését Szalay Ferenctől, Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterétől, a 
város által rendezett március 15-i ünnepségen. Elismerésben részesült még kiemelkedő közösségi tevé-
kenységéért Kosztyu András valamint Papp Dániel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://info.szolnok.hu/hirek-m21/harom-szolnoki-fiatal-kapott-ifjusagi-dijat-n9068 

 



A Digitális Témahét 

 

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertaná-

nak népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A prog-

ram fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az 

informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt ve-

vő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projek-

tek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támo-

gatott tanulás során. 

 

Az 2015/2016-os tanévben, a program első évében óriási volt a 

siker: közel 2000 digitális pedagógiai projekt valósult meg 5000 

tanár közreműködésével és 75000 diák részvételével. 

 

A 2016/2017-es tanévben tovább bővült a csatlakozók száma: több mint 3000 digitális ok-

tatási projekt valósult meg 7000 tanár közreműködésével és 130000 diák részvételével. 

 

A 2017/18-as tanévben ismét lesz Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között. Az idei 

tanévben kiemelt szempontok a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, a 

digitális közgyűjtemények használata. A projektek tervezésénél fontos, hogy ezeket a 

szempontokat vegyék figyelembe! 

A pedagógusok felkészülését a Tudásbázisban elérhető kész minta-projektcsomagok és 

számtalan pedagógiai segédlet segíti. 

Az iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vehetnek 

részt, melyek elérhetőségét szintén a honlapon lehet majd megtalálni. A programtérképen 

minden regisztrált intézmény és partnerprogram megjelenik. 

 

További információ: http://digitalistemahet.hu/ 
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Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai ... 1. 

 

Mindenkinek vannak jogai. Sőt, a 18 év alatti fiúknak és lányoknak bizonyos külön jogaik is 
vannak. A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989) felsorolja ezeket a jogokat, vala-
mint azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányoknak meg kell tenniük, hogy segítsenek 
téged ezeknek a jogoknak a gyakorlásában.  

A BIZTONSÁGOD, A VÉDELMED ÉS A FEJLŐDÉSED 

 Jogosult vagy rá, hogy védjék az érdekeidet minden téged érintő döntésben, és hogy ne ér-
jen hátrányos megkülönböztetés, például a származásod, a nézeteid, a hited vagy a nemed mi-
att. 

 Jogod van az élethez, valamint a kiegyensúlyozott és egészséges testi, szellemi, lelki, erköl-
csi és szociális fejlődéshez. 

 Jogosult vagy rá, hogy kielégítsék alapvető szükségleteidet, úgymint táplálkozás, ruházko-
dás, lakhely és egészségügyi ellátás. 

 Védelem jár neked mindenféle kizsákmányolás, zaklatás, valamint testi és lelki erőszak el-
len, a családban éppen úgy, mint a gyermekgondozási intézményekben. 

 Jár neked a magas szintű oktatás azért, hogy a személyiséged, a tehetséged és a képessége-
id a lehető legjobban kibontakozhassanak. Olyan oktatásban kell részesülnöd, amely megtanít 
tiszteletben tartani mások jogait és szabadságát, és felkészít a felelősségteljes életre egy szabad 
társadalomban, az emberek közötti megértés, béke, tolerancia, egyenlőség és barátság szellem-
ében. 

 Jár neked a sokrétű és tárgyilagos tájékoztatás. 

 Ha szellemi vagy testi fogyatékossággal élsz, jogosult vagy arra, hogy az életedet méltóság-
gal éljed, úgy, hogy beilleszkedhess a társadalomba, kibontakoztathasd a személyiségedet, és a 
lehető legnagyobb önállóságot élvezhesd. 

 Jogod van a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz, a játékhoz, valamint szórakoztató, művészi és 
kulturális tevékenységekhez olyan környezetben, amely megfelel az életkorodnak, és ahol tisz-
teletben tartják a jogaidat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/nekem-vannak-jogaim- 



Kardio és aerob edzés - Mi a különbség? 
 

Sokat hallhatjuk a kardiotréning és az aerob edzés kifejezéseket, 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 fitneszspor-
tok összefoglaló neveként. Leginkább a gyaloglást, a futást, a kocogást, a kerékpározást, az aerobikot, és 
a kardiogépeken végzett tréninget sorolják ebbe a kategóriába, bár bizonyos intenzitási szinten a labdajá-
tékok, 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 kapacitásá-
nak, terhelhetőségének fejlesztését szolgálja. Vagyis a felsorolt edzésmódok valóban mind ide csatolha-
tók, akár in-door (teremben, szobában végrehajtott), akár out-door (szabadban végzett) mozgásformák-
ról 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 törté-
nő elégetésével biztosítja az izmok számára. Vagyis az izommunkához felhasználható tápanyag nem 
maga az oxigén, hiszen energiaforrásként csak energiatartalommal rendelkező vegyületek szolgálhat-
nak. Ilyenek lehetnek a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék. Tehát az oxigén csupán katalizátor, amely 
bár közvetlenül 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. 

(www.oxygenmedical.hu) 

Forrás:  http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2571/kardio-aerob-edzes 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1856/kerekparozas-egeszsegugyi-elonyei
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/287/Porgesdfelmagadkardioprogrammal
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/2177/szenhidratok
http://www.oxygenmedical.hu/


Ételek, amelyek fokozzák az agyműködést 
 

Sokszor kívántad már, hogy bárcsak varázsütésre jobban oda tudnál figyelni tanórán, vagy több agy-
sejttel rendelkeznél? Nos, sajnos a dolog nem megy ilyen könnyen, de ha változtatsz bizonyos dolgo-
kon az étrendeddel kapcsolatban, nagyon sokat segíthetsz magadnak. 

Jó szénhidrátok 

Az egyik legfontosabb dolog az, hogy az étrendedben sok szénhidrát szerepeljen. Persze ez nem azt je-
lenti, hogy rendelj pizzát és egyél hamburgert vagy tésztát minden nap. Vannak úgynevezett „jó” és 
„rossz” szénhidrátok, és csak a jók kerülhetnek a tányérodra. A jó szénhidrátok lassan adagolják az 
energiát a testbe, így az energiaszinted nem hullámzó, így nem jutsz a csúcspontról hirtelen a holtpontra. 
A jó hír, hogy nem kell drasztikusan változatnod az étrendeden, elég néhány apróságra odafigyelned. A 
tésztaételek maradhatnak, de csak akkor, ha teljes kiőrlésű tésztát választasz. Ugyanez vonatkozik a ke-
nyérre és a rizsre is. Ezen kívül számos zöldségben is található jelentős mennyiségű jó szénhidrát, úgy-
hogy ezeket sem árt beiktatni az étrendedbe. A répa, a paszternák és az édesburgonya csupán néhány a 
rengeteg zöldség közül, ami lassan és folyamatosan növeli az energiaszintedet. Mivel ezek mind eléggé 
olcsó zöldségek, rengeteg ragut készíthetsz belőlük, és egy fazékba vagy lábasba téve napokig eláll a hű-
tőben, így nap mint nap az asztalra kerülhet. 

Halételek 

Ma már bizonyára mindenki hallott a halolaj agyra gyakorolt jótékony hatásáról. Ha nem rajongsz a ten-
ger gyümölcseiért, de szeretnéd kiélvezni az omega-3 zsírsavak pozitív hatását, akkor vásárolj tejet vagy 
más terméket, amiben szintén megtalálhatóak ezek a zsírsavak. Azért ne ijedj meg, nem kell megtanul-
nod filézni vagy halat lefejezni ahhoz, hogy részesedj a hal létfontosságú tápanyagaiból. Ahhoz, hogy 
hozzájuthass a heti omega-3 adagodhoz, a legjobbak az olajos halak, mint például a lazac, a makréla 
vagy a hering. Ha diákként túl alacsony a költségvetésed, és nem engedheted meg magadnak, hogy 
friss lazacfilét vásárolj a halpiacon, akkor próbáld ki a konzerv lazacot - abból is elsőrangú fogás készít-
hető és legalább spórolhatsz egy kicsit. 

Mogyorófélék 

A mogyorófélék kitűnő proteinforrások, és gyakorlatilag ugyanazt a szerepet töltik be, mint a chips 
vagy az édességek, csak sokkal egészségesebbek. Ha sóvárogsz valami zsíros étel után, a mogyorófélék 
gyors löketet adhatnak az energiaszintednek. A dió (többek között) rengeteg omega-3 zsírsavat tartal-
maz, szóval, ha nem vagy oda a halételekért, a 
diónak mindenféleképpen szerepelnie kell a be-
vásárló listádon. Tulajdonképpen a leg-
több mogyoróféle vagy mag (például a tökmag 
vagy a napraforgómag) pozitív hatással van az 
agyműködésre, ugyanis nagyon sok létfontossá-
gú tápanyagot tartalmaznak. 

Ha egy héten néhányszor be tudod csempészni 
ezeket az ételeket az étrendedbe, máris sokat 
tettél az intenzívebb agyműködésért. Hogy iz-
galmasabbá tedd a dolgot, az oldalunkon is ke-
reshetsz recepteket, vagy csak legyél kreatív, és 
kombináld őket ízlés szerint. Nem kell semmi 
világmegváltó ötletre gondolnod: elég, ha például csinálsz egy uborkás-lazacos szendvicset, vagy egy 
marék napraforgómagot szórsz a salátádra. 

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/7110/etelek-agymukodes 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/6774/szenhidrat-fogyas
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Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden 

gyerek álma. Országot megismertetni, kalan-

dokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. 

2017-ben elindult gyerekeknek, fiataloknak 

egy Magyarországot megismerő mozgalom. 

Vándortábor.  

 

A pályázat célja: 

A sport, a természetjárás, valamint az azon 

keresztül megvalósuló egészség- és természet-

tudatos életmód támogatása hasznos és meg-

térülő társadalmi befektetés. Segíti az embe-

rek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdő-

szellemre és a természeti értékek tiszteletére, 

megóvására nevel, miközben erősíti a közös-

ségi és nemzeti összetartozást. Magyarország 

kormánya kiemelten támogatja a diákok vándortáboroztatását, ezért társadalmi szervezetekkel össze-

fogva, túraútvonalak kiépítésével segíti hozzá a gyermekeket és fiatalokat a vízitúrázáshoz.  

 

A szabadidősport és a vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a 

Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek. Ezért kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programokhoz, 

amelynek egyik részeként támogatott vízivándor táborok indulnak 2018-ban.  

 

Az MKKSZ céljául tűzte ki a hazai vizeken történő túrázás diákok számára népszerűsítését, és a hazai 

vízterületek megismertetését, felfedezését, a gyerekek és fiatalok, családjaik, hozzátartozóik számára. 

Jelen pályázat a 1837/2016 (XII. 23.), a vízi szabadidősportokról szóló Kormányhatározat alapján kerül 

kiírásra. A vízi vándortáborok helyszínein (5 útvonalon) a program során összesen akár 200 túra kerül-

het lebonyolításra, azaz útvonalanként 40 túra indulhat, 3 - 7 napos turnusokban, képzett vezetők, biz-

tonságos túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok segítségével.  

 

Pályázatot nyújthatnak be (továbbiakban: pályázók): 

alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai (5-8) (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapít-

ványi fenntartású intézményeket is,középfokú oktatási intézmények (beleértve az egyházi, önkormány-

zati és alapítványi fenntartású intézményeket is),szakképző intézmények,civil szerveze-

tek,egyesületek,alapítványok,egyházak,amelyek, gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és fontos 

szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő prog-

ram hasznos megvalósítását tervezik Magyarország természetes vizein. 

 

A pályázat kiírója: 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

 

 

További információk az alábbi linken találhatóak: http://palyazat.vizivandor.hu/palyazati-kiiras 
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Forrás: http://www.tiszamozi.hu/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.vfmk.hu/hu/2018/03/01/husveti-kezmuves-delutan 
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Forrás: http://www.nagykoros.hu/cikkek/20180302/Rugyfakaszto 
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Forrás: http://dpmsz.hu/2018/03/05/3d-termeszetfilm-vetites/ 

 

Nyuszibirodalom a Bagolyvár Vadasparkban 

 

2018. április 2-án, húsvét hétfőn 

10-13 óra között 

 

Programok: 

 Nyusziház 

 Birkafodrászat 

 Nyuszibütykölde kreatív műhely 

 Tojásvadászat 

 „Ugri-bugri” vicces családi játszó-
tér (tojásdobás, tojás cipelés, tojás 
krikett, birkalovaglás és más 
ügyességi feldatok) 

 

 

 

 



III. ÉVFOLYAM III. SZÁM TERMÉSZETBÚVÁR        OLDAL  13 

 Az erdei tó kora tavaszi kétéltűi 

Márciusban, a téli vermelési időszak után egyre több kétéltűvel találkozhatunk az erdei tónál. Aho-
gyan a nevük is mutatja, ezek a védett élőlények életük nagy részét a szárazföldön töltik, viszont sza-
porodásuk a vízhez kötött. Egy erdei tó, mint szaporodó hely, kiemelkedő fontossággal bír például az 
erdei béka és a tarajos gőte fennmaradása szempontjából. Mindkét faj kora tavasszal egy alkalmas víz-
felületet keres fel, ahol a nászt követően lerakhatják petéiket. A petékből kikelő lárvák a vízben fejlőd-
nek ki, kezdetben kopoltyúval lélegeznek, majd ahogy nőnek ki a lábaik, és alakul ki a tüdejük, foko-
zatosan alakulnak át a kifejlett egyedekké. 

 
Erdei tó tavasszal 

Az erdei béka a hazai tölgy- és bükkerdők gyakori faja. Az idő nagy részében az avarban tartózkodik, 
mely környezetbe a rejtőszíne segítségével kiválóan bele tud olvadni. Különösen magas hőmérséklet 
esetén inkább éjjel aktív, de párás, nyirkos időben nappal is találkozhatunk vele. Igazi ugróbajnok, 
hosszú lábaival akár 2 méter távolságot is meg tud tenni egyetlen ugrással. Párzási időszaka március 
elejétől április elejéig-közepéig tart, a nőstények a megtermékenyített 400-2000 db petét kocsonyás 
burokkal védett csomókba rakják le, és valamilyen vízinövényhez vagy egyéb tereptárgyhoz rögzítik. 
A petékből először az ebihalnak nevezett lárvák alakulnak ki, ezeknek még farkuk és kopoltyújuk 
van, lábuk viszont nincs. Először a hátsó, majd a mellső pár lábak nőnek ki, közben a farkuk folyama-
tosan visszafejlődik. Az átalakult kisbékák május végén–júniusban hagyják el a vizet, erdei életmódra 
térnek át, az avarban élő rovarokra, férgekre, meztelencsigákra vadásznak, a telet pedig fatuskók 
vagy kövek alá húzódva vészelik át. Az erdei béka, mint minden kétéltű Magyarországon, védett! 

  
Erdei béka nász  Erdei béka (bal karika) és petecsomója (jobb karika) 
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A gőték a kétéltűek egy különleges, kevésbé ismert csoportjába tartoznak, kinézetre inkább gyíkra 
hasonlítanak. A gőték ugyanis farkos kétéltűek, tehát kifejlett állapotban is van farkuk, a lárva álla-
potból történő átalakulás során nem fejlődik vissza úgy, mint a békák esetében. A tarajos gőte nevét 
arról kapta, hogy a hímek a tavaszi nászidőszakban a hátukon egy cikk-cakkos tarajt növesztenek. 
Mindkét nem esetében a hasoldal narancssárga riasztószínnel mintázott. A tarajos gőte kifejlett álla-
potban erdőlakó, gilisztákat, rovarokat és lárvákat fogyaszt. Kora márciusban keresik fel a vizeket a 
felnőtt egyedek, a nőstények itt rakják le a kb. 200 db petéjüket. A kikelő lárvák érdekessége, hogy 
külső kopoltyúval rendelkeznek, melyek a mellső lábak közelében láthatóak. A gőte lárvák plank-
tonnal táplálkoznak, és a belőlük átalakuló, kifejletté vált példányok ősszel hagyják el a vizet. A tara-
jos gőte, mint minden kétéltű Magyarországon, védett! 

 
Tarajos gőte nászruhás hím 

 
Tarajos gőte nőstény 

 

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



 

 

 

 

 

Frank Márton: Páratlanok 1. - A világ peremén 
 
Szeptember 8-án egy rejtélyes tesztet íratnak a 
diákokkal szerte a világon. Másnap tizenhárom 
fiú (köztük a francia Gerard Montes) eltűnik. 
Gerard és sorstársai egy üres pusztán, végtelen 
erdők peremvidékén térnek magukhoz. Kik ra-
bolták el őket, és miért? Vajon képesek lesznek-e 
legyőzni a hazatérésük útjába álló akadályokat: 
a közelgő telet, a vadállatokat és a titokzatos ha-
talmakat, amelyek a háttérből a szálakat mozgat-
ják? Vajon túlélheti-e Gerard és Helen szerelme, 
hogy ilyen távol kerültek egymástól? S a fő kér-
dés: a tizenhárom, teljesen különböző egyénisé-
gű és nemzetiségű fiú megtalálja-e a közös nyel-
vet egymással, és össze tud-e fogni egy közös cél 
érdekében?  
A Páratlanok˗trilógia első kötete filmszerűen 
pergő történet, teli meghökkentő fordulatokkal 
és őszinte érzelmekkel. 
Ciceró Könyvstúdió Kft., 2017.  

 
 

https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=297174&type=22 

 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél 
szerkesztői! 
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https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=297174&type=22


 

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.  

 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

A képek forrása:  www.pixabay.com 

 

  

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Egedi Orsolya 
 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktbiztos.hu/

