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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákparlament 
 
2016. november 17-én került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Diákparlament. E hagyományos rendezvénynek méltó helyszíne volt a Megyehá-

za, annál is inkább mivel a diákparlament egyik fő célja az önkormányzatiság 

elveinek és gyakorlatának megismertetése az önkormányzatiság gyakorlása és a 

diákjogok képviselete által.  

Az esemény nyitányaként a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályve-

zetője, Szabó Róza üdvözölte a megjelenteket. Ezt követően Dr. Csoór György a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés társadalmi alelnöke mondta el köszön-

tőjét. A diákparlament levezető elnöke Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgár-

mestere volt. 35 intézményből érkeztek delegáltak.  A levezető elnök ismertette a 

napirendi pontokat. Az Országos Diákparlament témáinak megvitatása után, a 

13 fő megyei delegált megválasztása következett. A megjelent küldöttek éltek a 

véleménynyilvánítás jogával, több témában vita is kialakult.  

A rendezvény záró akkordjaként megválasztott jelöltek képviselhetik a megyét 

az Országos Diákparlamenten.  

 

Pest Megyei Regionális Diákparlament 

 
2016. november 22-én Diákparlamenti ülést rendezett a Szolnoki Pedagógiai Ok-
tatási Központ az illetékességi területéhez tartozó intézmények számára, Mono-
ron. 

Az ülést Szabó Róza ,valamint Dr. Zsombok László, Monor város polgármestere 
nyitotta meg. A levezető elnök Dr. Jásper András volt, aki az Országos Diákpar-
lament előkészítő bizottságának tagja.  

A megjelent 30 delegált megválasztotta azt a 12 főt, aki képviseli a régiót a 2017-

ben Székesfehérváron megrendezendő Országos Diákparlamenti ülésen. 

Szerzők: Egedi Orsolya (Szolnoki POK) 

 Csőszné Dajka Gabriella (Szolnoki POK)  

I. ÉVFOLYAM V. SZÁM 



FIGYELEM! EZEK NÉLKÜL SEHOVA SEM VESZNEK FEL 

„FONTOS 
ÖSSZESZEDNI AZ 

ÖSSZES 
DOKUMENTUMOT, 
ÉS A HATÁRIDŐRE 

IS FIGYELNI 
KELL!” 
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A keresztféléves felvételihez kapcsolódó dokumentumokat 2017 jaunár 10-ig kell 
feltölteni az E-felvételire, vagy az Oktatási Hivatal postacímére (1443 Budapest, Pf. 
220.). 
Talán említeni sem kell, de azért álljon itt: az érettségi bizonyítvány - mivel megléte 
alapfeltétele a felvételinek, illetve a pontszámításhoz is szüksége - benyújtása köte-
lező.  
Az érettségi bizonyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi 
vizsgáról a vizsgázó érettségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni 
a jelentkezéshez, amennyiben az abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a felvéte-
li eljárásban az adott szakon érettségi vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedve-
zőbb érettségi pontszámot eredményez vagy egyéb pontszámítási jogcím alapja 
lehet. 
Ha van nyelvvizsgád, akkor még január 10-ig lehet csatolni a dokumentumokhoz. 
Oklevél-igazolást is elfogadnak, ha a határidőt megelőző 30 napban szerezted csak 
meg a dokumentumot, egyébként kötelező az oklevél másolata. 
 
Felvételi pontszám kalkulátort itt találjátok. 
 
Sokan elfelejtik, de nagyon fontos, hogy a jelentkezés díjának megfizetését igazoló 
dokumentumot töltsetek fel. Ez rendszerint a banki átutalást igazoló kivonat. 
A pontszámításnál lehetőség van a tanulmányi pontok beszámítására, ezért csatolni 
kell a középiskolai bizonyítványok másolatát. Alapesetben csak az utolsó két év 
végén szerzett dokumentum számít, de ha egy fontos tárgyat ekkor nem tanulták, 
akkor a korábbi évek bizonyítványát is csatoljátok. 
 
Fontos összeszedni az összes dokumentumot, és a határidőre is figyelni kell! 
 
 
Az Oktatási Hivatal közlése szerint a keresztféléves felvételi eljárás ponthatárait 
várhatóan 2017. január 24-én hirdetik ki. 
 
 
Forrás: http://eduline.hu/ 
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http://eduline.hu/felveteli_pontszamito_kalkulator
http://eduline.hu/


Képzeljünk el egy olyan fájlformátumot, ami rövid mozgóképet játszik le, nem nagy a terjedelme, és nem kell 
folyamatosan újra megnyomni a lejátszásgombot, mert automatikusan újrajátssza a filmet. A gif-animációk, 
vagy animgifek ilyen kisfilmek, amelyek segítségével szemléletesebbé tehetjük prezentációinkat vagy más isko-
lai alkalmazásainkat. Az animációk sokszor többet mondanak el egy témáról, mint egy szövegrészlet vagy álló-
kép. 

Néhány szó a fájlformátumról 

A GIF-et (Graphics Interchange Format - grafikus adatcsere formátum) még 1987-ben fejlesztették ki. Lényegé-
ben egy adatvesztés nélküli tömörítéssel létrehozott képformátum. Kis mérete miatt jól lehet felhasználni inter-
netes alkalmazásokhoz, de csak 256 színt tud megjeleníteni, ami korlátozza alkalmazását jobb minőségű képek-
hez. Fontos tulajdonsága a formátumnak, hogy animációkat is meg tud jeleníteni. Több képkockát egymás után 
lejátszva mozgóképet mutat: ezt a lehetőségét lehet jól kihasználni az oktatásban. Az interneten szeretik a web-
szerkesztők felhasználni, mert dinamikussá teszi az oldalt, például hirdetésekhez (bannerekhez).  

Szemléltetés animgif segítségével 

A gif-animációk nagy előnye, hogy kis méretűek, és nem kell hozzájuk külön lejátszó, egyszerűen bele lehet 
illeszteni az adott alkalmazásba képként a fájlt, és egyszerűen lejátssza a program. Ilyen programok lehetnek a 
böngészők (blogok vagy honlapok letöltésekor), prezentációkészítő programok (pl.: Power Point), de nagyon 
feldobhatja vizuálisan egy Google űrlap, digitális poszter vagy a Kahoot szavazóprogram felületét is egy-egy 
animgif.  

Az animgifek hatékonyak lehetnek nyelvtanításban is: ebben az esetben a mozgóképet írják le szavak segítségé-
vel a tanulók. Csinálhatnak a képek segítségével videószótárat vagy mozgó gondolattérképeket is. 

Hogyan készíthetünk animgifeket? 

Saját magunk is készíthetünk egyszerűen Gif-animációkat állóképekből. Ehhez olyan képeket kell kiválasztani 
vagy készíteni, amikben csak kis változások vannak, így mozgóképnek hat a folyamat. 
A www.gifmaker.me oldalon regisztráció nélkül szerkeszthetjük meg saját gif-animációnkat. Középen az Up-
load images (Képek feltöltése) gombra kattintva tölthetjük fel képeinket. A jobb oldali panelen módosíthatjuk a 
kész kép nagyságát, az animáció gyorsaságát, illetve beállíthatjuk, hányszor játssza le a program – akár végtelen 
lejátszást is választhatunk. Az elkészült képeket letölthetjük, de meg is oszthatjuk. 
Animgifeket mozgóképekből is kivághatunk. A Giphy oldalát letöltve jobbra fenn a Create (Elkészít) gombra 
kattintva YouTube-videó linkjét bemásolva kiválaszthatjuk, hogy melyik percétől kezdve hány perces hosszú 
animációt kapjunk. Az animációra írhatunk feliratot, végül az elkészült képet beilleszthetjük, megoszthatjuk, 
vagy letölthetjük. 

Gyakorlatilag minden képből lehet gifet csinálni, mégpedig többféleképpen. Ha az elvet érted, már csak a fantá-
ziád szab határt a gifjeidnek.  

 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   
 
 

 
Forrás: http://geoeduview.blogspot.hu 
 

 

GIF-ANIMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN - DINAMIKUS KÉPEK 
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KÉSÉSEK ÉS HIÁNYZÁSOK 

A késések és hiányzások nyilvántartása és regisztrálása az iskola feladata. Ha nem veszel 
részt egy tanórán vagy egy szakkörön, akkor hiányzásodat igazolni kell, mivel tanulmányi 
kötelességednek nem teszel eleget. Igazolásod lehet orvosi igazolás, állami szerv vagy ha-
tóság hivatalos igazolása, vagy egyéb olyan közismert tény, amely magyarázatul szolgál 
távollétedre. Így például a nagy havazás miatt késhetnek a vonatok, ha ez ismert a nyilvá-
nosság előtt, nem kell a vonat késéséről külön igazolást kérned.  

Ha a rendőrség tanúként beidéz vagy éppen országos diákparlamenten veszel részt, távol-
létedet a hatóság vagy a szervező igazolja irattal. Az orvosod azt igazol-
ja, hogy beteg voltál ill. vizsgálatokon vettél részt, de most már gyógy-
ult vagy és közösségbe mehetsz.  

Az iskola köteles elfogadni az orvos illetve hatóság által igazolt távollé-
tet, azonban ha eredetiségében kételkedik, eljárást kezdeményezhet a 
rendőrségnél.  

A diáknak is tilos igazolást hamisítani, vagy az orvost félrevezetve tőle 
hamis indokkal igazolást kicsalni.  

Házirend szabályozhatja, hogy a késések idejét hogyan lehet 
„összeadni” és ezekért milyen büntetés jár. A házirend szabályozza azt is, hogy a kiha-
gyott órákat, az elhalasztott dolgozatokat mikor és hogyan kell pótolnod. Fontos felismer-
ned, hogy a hiányzással nem mentesülsz a tanulmányi kötelességeid alól!  

A diákokat megilleti a kollégiumhoz való jog. Ez a lehetőség elsősorban annak jár, 
akinek az otthonából való bejárása nem megoldható, vagy az iskolától nagyon 
messze, más városban, más megyében lakik. Ilyen esetben a diák kérheti kollégi-
umba való felvételét, elhelyezését.  

A kollégium olyan bennlakásos intézmény, ahol lakhatási, étkezési, szabadidős, 
kulturális és tanulási lehetőséget biztosítanak neked, miközben állandó felnőtt 
felügyelete alatt vagy.  

A kollégium persze nem pótolja a családodat, de önálló belső közössége van, 
amelynek mindenki részese. A belső együttélés szabályait a kollégium házirendje 
szabályozza, melyet a kollégistáknak be kell tartaniuk. Fontos szabály, 
hogy a kollégium hétvégén is működik, a hazautazást nem lehet kötele-
zővé tenni tanítási időben, viszont fegyelmezési céllal nem lehet megtil-
tani sem. 

 

Forrás: Diákjogi Tudor 

A KOLLÉGIUM NEM JUTALOM ! A KOLLÉGIUMHOZ VALÓ JOG 
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JU-JITSU 

A JU-JITSU LEÍRÁSA: 
A ju-jitsu ősi japán harcművészet, mely ütéseket, rúgásokat, dobá-
sokat, rögzítéseket, fojtásokat és fegyveres technikákat egyaránt 
tartalmaz. 
 
A JU-JITSU JELENTÉSE: 
A ju (vagy jiu) jelentése: lágy, lágyság (másodlagos jelentése: sze-
líd, simulékony, hajlékony valamint erő és gyorsaság). 
 
A jitsu (vagy jutsu) jelentése: művészet (másodlagos jelentése: 
technika, szakmai tudás, valamint igazság, valóság, fegyelem). 
  
Látható tehát, hogy egy rendkívül összetett fogalomról, illetve szimbólumról van szó. A köztudat-
ban leginkább a „lágy művészet” kifejezés él, azonban emellett fontos kihangsúlyozni az 
„alkalmazkodás tudománya” kifejezést is. 
 
   
A JU-JITSU LEGENDÁJA: 
Egy legenda szerint a ju-jitsu ősi japán istenektől, Kajimától és Kadoritól származik. Kajima és Ka-
dori arra használta fel a „lágy művészetet”, hogy testileg megfenyítsék Japán keleti tartománya-
inak betelepedett lakóit. Időszámításunk szerint 525-ben Buddhidharma, egy indiai szerzetes Kíná-
ba utazott, hogy meglátogassa a Shaolin kolostort. Ő volt az, aki a kínai ökölharc és az indiai jóga 
elemeit felhasználva egy új harci rendszert alakított ki. Ez a rendszer Japánba is átkerült, és előse-
gítette a ju-jitsu továbbfejlődését. 
 
   
A JU-JITSU TÖRTÉNETE: 
A Ju Jitsu eredete több mint 2500 évvel ezelőtt kezdődött. Elsősorban a japán főnemesi réteg 

(shogunok) uralma alá tartozó területek védelmét biztosító nemesi származású katonák 

(szamurájok) fejlesztették évezredeken át. 

 

A jitsu olyan technikák gyűjteménye, amely azt volt hivatott biztosítani, hogy az adott shogunátus 

szamurájai technikailag a másik shogunnal és a köznéppel szemben előnyre tegyenek szert az év-

századokon át tartó belső viszályokban, háborúkban. Ennek köszönhetően szinte minden nagyobb 

nemesi család saját, önálló titkos irányzattal, iskolával rendelkezett. Ezek az iskolák eltérő, féltve 

őrzött technikák teljes rendszerével készültek a más iskolák elleni harcra. Ilyen irányzatból az idők 

folyamán több mint 700 jött létre, illetve számos közülük ki is halt. 

 

A jitsu fejlődésére jelentős hatással voltak az indiai és a kínai ősi harcművészetek. Ilyen például a 

shaolin szerzetesek számára kifejlesztett, az indiai jóga és a kínai ökölharc elemeit ötvöző torna, 

amely szintén ismert harcművészeti ággá fejlődött. Szintén jelentős hatással volt a jitsu minden 

technikájára a szamurájok hagyományos fegyvere, a katana használata, amely a különleges formá-

jának és kezelési módszerének köszönhetően segítségül (alapjául) szolgált minden pusztakezes 

technika kifejlődésére. 

Szerző: Garamvölgyi Mihály mesterpedagógus szaktanácsadó, Jászberény  
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I. ÉVFOLYAM V. SZÁM 

Miért érdemes sportolni? 

 

Ép testben ép lélek? Ez a régi keletű mondás mindenki számára ismert és elfogadott, de mit is je-
lent ez, ha fiatalokról van szó. Hogyan segíthet bennünket a sportolás abban, hogy egészségesek 
legyünk? 

A rendszeresen végzett testmozgás hatására számos előnyös hatás éri a testünket. Ezek közül talán 
a legfontosabb, hogy a fizikai aktivitás hatására oldódik a bennünk lévő szorongás, javítjuk a han-
gulatunkat és elűzzük a bennünk munkálkodó stresszt. Hogyan lehetséges ez? Amikor sportolunk 
szervezetünkben több olyan vegyület is felszabadul, melyek ezt segítik elő. Ilyen pl. az agyban a 
hangulatot javító szerotonin, vagy az általános jó hangulatunkat keltő endorfinok. Ezért van az, 
hogy rendszeres testmozgás hatására kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak leszünk.  Ez talán a 
legfontosabb, de emellett  fizikai lényünket is sok előnyös élettani hatással jutalmazhatjuk. Rend-
szeres sportolás mellett erősödik az izomzatunk, erősödik immunrendszerünk, ruganyosabbak 
lesznek ízületeink, javul a testtartásunk, normalizálódik testsúlyunk. Amikor sportolunk, szervez-
tünk minden részén javul a vérellátásunk, fokozódik a keringésünk így jól támogathatjuk a ben-
nünk lévő -  a táplálkozásunkkal  és egyéb hatásokkal a szervezetbe jutó- káros anyagok kivezeté-
sét testünkből, egy szóval a méregtelenítést. Ez által a betegségekre is kevésbé leszünk fogéko-
nyak. 

Sporttevékenységünk emellett ahhoz is hozzásegíthet, hogy növelje az akaraterőnket, a kitartásun-
kat, fegyelmezettebbek legyünk, és így életünk minden területén sikeresebbek legyünk: Jobban 
teljesíthetünk az iskolában, és könnyebben érhetjük el céljainkat. ( Statisztikák szerint sportoló fia-
talok jobb tanulmányi eredményekkel is rendelkeznek) 

Arról nem is beszélve, hogy nagyon jó érzés egy közösséghez tartozni, ahol egy cél érdekében dol-
gozunk együtt, és egy közös edzés, a versenyre történő közös felkészülés, utazás, majd a sportsike-
reink közös megélése olyan pozitív élményt adhat, melyet ilyen formában csak életünk kevés terü-
letén tapasztalhatunk meg. 

Ha már eldöntöttük, hogy sportolunk, akkor milyen sportot válasszunk?  

A fentiek alapján nem nehéz kitalálni: Olyat, amiben a legnagyobb örömünket leljük, mert ez a leg-
fontosabb. Segíthetnek ebben a különböző sportágválasztók, ahol egy helyen rengeteg sportot ki 
tudunk próbálni. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor nézzünk szét lakhelyünkön, milyen sport-
egyesületek elérhetőek, és bátran próbáljunk ki több sportot is, hogy megtalálhassuk számunkra 
azt, ahol a legjobban érezzük magunkat, amely a legnagyobb boldogságot jelenti, hogy valóban 
igaz legyen ránk is: Ép testben ép lélek!!! 

 
 
Szerző: Dr. Fetter Tamás ortopéd- traumatológus 
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Szeretsz rajzolni? 
 
Érdekelnek az egzotikus kultúrák? 
 
Szereted a teát? 
 
Szeretnéd, ha a rajzod egy nemzetközi kiállításon szerepelne? 
   

  

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tea legendája 
Zalka Csenge Virág mesemondó feldolgozásában 
Narrátor: Varga Ervin 
 

Meghallgatható: 
https://www.youtub.com/watch?v=LIccROadN4I 
  
Letölthető: 
https://soundcloud.com/szolnokiregeszet/a-tea-
legendaja 

 

 

Forrás:  http://www.djm.hu/palyazatok/kiirt/teakiallitas.html 

 

 

FORMOSA ARANYKINCSE  
RAJZPÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK  

OLDAL  8           PÁLYÁZATOK DIÁKHÍRLEVÉL  

Ha az alábbi kérdésekre a válaszod igen, nincs más dolgod, mint végighallgatni az alább 
található történetet a tea legendájáról és rajzolni! 

A rajzlap hátoldalán tüntesd fel a neved, életkorod és iskolád, majd Formosa aranykin-
cse jeligével egy lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton juttasd el a Damjanich 
János Múzeum címére (postacím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.; személyesen: ugyanott, 
titkárság, I. emelet), legkésőbb 2017. január 10-én éjfélig. 

A pályázók között könyvutalványt és társasjátékot sorsolnak ki, a legszebb rajzok pedig a 
Múzeum 2017. január 27-én nyíló Formosa aranykincse: Tajvan szigete egy csésze teán 
keresztül című nemzetközi kiállításán kerülnek bemutatásra. 

A nyertesek iskoláit legkésőbb 2017. január 22-ig értesítik, a nyeremények a kiállítás ideje 
alatt a Múzeumban átvehetők. 

 
További információ: teakiallitas@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=LIccROadN4I
https://soundcloud.com/szolnokiregeszet/a-tea-legendaja
https://soundcloud.com/szolnokiregeszet/a-tea-legendaja


Helyszín: Szolnok, Széchenyi Parkerdő 

Évadzáró erdei családi séta, mely során felfedezhetitek a Széchenyi Parker-
dő téli hangulatát, érdekességeit, és ehető ajándékokkal kedveskedhettek az 

erdei állatoknak. 

Részvétel előzetes bejelentkezés alapján. 

Bővebb információ és bejelentkezés: 

Csikós Eszter 20/ 452 4883 

erdeimuvhaz@nefag.hu 

Forrás: http://nefag.hu/erdeimuvelodesihaz/regi_programok#30595 

AZ ERDŐ KARÁCSONYA 

BIKESAFE 

Kedves Diákok! 
 
Felhívjuk a biciklivel közlekedők figyelmét, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeménye-
zése alapján, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács együttműködésével, országosan elindításra került a 
„BikeSafe” elnevezésű program. 
 
A program elkészítői felismerték, hogy a kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb esz-
köze egy egységes nyilvántartási rendszer, ahol a bicikliket egy központi adatbázisban, egyedi azo-
nosító jeleikkel együtt regisztrálnák. 
  
Az eddig csak lokálisan és eltérő módon működő gyakorlatok helyett valósult meg az országos szin-
ten elérhető www.bikesafe.hu regisztrációs adatbázis, egyúttal kampány indult a kerékpárlopások 
megelőzése, illetve az ellopott biciklik feltalálása érdekében. A „BikeSafe” szolgáltatás legfontosabb 
eleme a kerékpár-nyilvántartási rendszer, melyben a kerékpár és a birtokosának adatai elérhetőek. 
 
A programról bővebb tájékoztatás a fent megjelölt honlapon olvasható. 
 
Amennyiben bármely oktatási intézményben igény jelentkezik a kerékpár regisztrációs program 
iránt, úgy, javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes rendőrkapitánysággal.  
 
Csatlakozz Te is - akár az egész osztállyal - ehhez a remek kezdeményezéshez, óvjuk együtt bringá-
inkat. 
 
Balesetmentes közlekedést kívánunk. 
BIKESAFE 

Forrás: https://bikesafe.hu/ 
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http://www.bikesafe.hu/


OLDAL  10 TERMÉSZETBÚVÁR DIÁKHÍRLEVÉL  

A téli madáretetés a telet hazánkban töltő madárfajok számára könnyebbséget, a tevékenységet végző embe-
rek számára pedig örömteli perceket és remek megfigyelési alkalmakat hoz. 

Az etetést az első kemény fagyok megjelenésével időszerű elkezdeni, és egészen 
ezek megszűntéig célszerű folytatni. 

 

A téli madáretetés legfontosabb szabálya a folyamatosság. Ha egyszer nekikezd-
tünk, rendszeresen gondoskodjunk az etetőanyag pótlásáról. A madarak ugyan-
is odaszoknak, számítanak az eleségre, és különösen nagy hidegben nincs ele-
gendő energiájuk másik táplálkozási lehetőséget felkutatni. 

 
Mivel etessük a madarakat? Elsősorban olajos és egyéb magvakkal. Az etetők 
feltöltéséhez kiváló a sózatlan és nem pörkölt, fekete színű napraforgómag, 
melybe keverhetünk kisebb magokat, pl. kölest, muhart. A félbetört dió is ked-
velt csemegének számít. Fontos táplálékot jelentenek az állati zsiradékok: egy-
egy sózatlan, natúr szalonnát vagy faggyúdarabot kilógathatunk önmagában, 
vagy magvakkal összegyúrva készíthetünk belőlük madárkalácsot. Tollas barátaink nagyon fognak örülni az 
ágakra felszúrt almának. Gondoljunk a talajszinten keresgélő madarakra, pl. rigókra is, nekik a földre készít-
sünk ki némi eleséget.  

Mivel ne etessük a madarakat? Kerüljük az ételmaradékok, kenyér és kenyérmorzsa kihelyezését, mivel 

ezek erjedésnek indulnak, és elfogyasztásuk után bélgyulladást, és a madarak pusztulását okozhatják! 

Az etetőknek sokféle típusa létezik, a lényeg, hogy megvédjék a bennük lévő eleséget az esőtől, nedvesség-

től. Egyszerű és tökéletes megoldás egy műanyag palackot átalakítani etetővé, az interneten rengeteg ötletet 

lehet ehhez találni. Ha szükséges, gondoskodjunk a ragadozók elleni védelemről, pl. az etetőt tartó fa törzsé-

nek dróttal való körbetekerésével. 

Tartós fagyok esetén a madarak nehezen jutnak folyékony halmazállapotú víz-
hez, mely egyrészt a folyadék utánpótlásukhoz, másrészt a tollazatuk tisztán 
tartásához szükséges. Ezért az eledel mellett gondoskodjunk itató és fürdő gya-
nánt egy kis tál vízről, és előzzük meg a befagyását. 

 

Érdemes felkeresni a Magyar Madártani Egyesület honlapját (www.mme.hu), 
ahol rengeteg érdekesség és hasznos gyakorlati tipp található a témában. 

 

Nagy élmény rendszeresen meglesni az etetők 
vendégeit, érdemes őket meghatározni, alapo-
sabban megismerni, a megfigyelésekről naplót 
vezetni.  

 

Szerző: Csikós Eszter NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 

MADÁRETETÉSI KISOKOS 



"Petti apukájának felemás a zoknija. Ezt onnan tudom, hogy csütör-
tökön tíz percet hasaltam a szobájában az ágya alatt, az apukája pe-
dig az ágy melletti széken ült. Az egyik zokni szürke volt bordó csí-
kokkal, a másik pedig csak úgy minta nélkül szürke. Egész jól illet-
tek egymáshoz. Néha én is felemásban megyek, amikor tükörikreset 
játszunk Hangával. De szerintem Petti apukája most is csak sietett, 
mint mindig." - így kezdődik a Kockás Napló, amit Csenge Ro-
semary-nak, Mami svájci barátnőjének ír, hogy nyaralás előtt jobban 
megismerje az ikreket: őt és Hangát. S aztán úgy belejön az írásba, 
hogy már nemcsak Rosemary a címzett, hanem te is, Kedves Olva-
só, ha kíváncsi vagy egy "színes" kamaszlány, és családja, barátai 
történetére.  

Széchey Rita könyve napló és regény, szórakoztató és elgondolkod-
tató olvasmány egyszerre.  

 

 

 

 

 

 

 

A könyvel eltöltött kellemes és tartalmas idő-
töltést kívánnak a hírlevél szerkesztői! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.alexandra.hu/  

 

 

BOLDOG KARÁCSONYT, RÓZMARI! 
SZÉCHEY RITA 
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http://www.alexandra.hu/scripts/cgi/webshop.cgi/GetBook?SessionID=2303492650C81BBE7B810905056D30C703C6CE233E4777994AC0AB3297F2C5739912A8234FE9241E2FETDQIAGRDCFCQJQFBBUJCDCMUZLBZOCDE8903175688D2DCBCF30D4F49799B8A391740D87E29F18F&TabSheet=book&Page=1&SrcWord=&S
https://www.libri.hu/szerzok/szechey_rita.html


 

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 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 56/510-710 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Csőszné Dajka Gabriella 
 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktbiztos.hu/

