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Középfokú beiskolázás – központi írásbeli felvételi 
vizsga 2017. 

 
A középfokú beiskolázás 2016/2017. tanévi központi írásbeli felvételi vizsgái-
nak feladatsorai és javítási-értékelési útmutatóik 2017. január 21-én 13 órától 
tölthetők le az alábbi linkre kattintva. 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
kozponti_irasbeli_felveteli2017/ 

A keresztféléves felvételi ponthatárai a felsőoktatásban 

A 2017 februárjában induló felsőoktatási képzések ponthatárai már böngész-
hetők a www.felvi.hu honlapon. A keresztféléves képzésekre közel öt és fél 
ezren jelentkeztek, közülük mintegy 4300 jelentkező felelt meg a feltételek-
nek, és kezdheti meg tanulmányait februárban. 

Nyilvánosak és a www.felvi.hu oldalon már böngészhetők a 2017. februárban 
induló képzések ponthatárai. A felvételizők az E-felvételi felületén is megtekint-
hetik az általuk megjelölt szakok ponthatárait és az elért pontszámaikat, valamint 
azok, akik megadták a mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak ered-
ményükről. 

Besorolási határozat: az E-felvételiben 
Az Oktatási Hivatal a ponthatárok megállapítását követően minden jelentkező 
esetében besorolási döntést hoz, amelyből kiderül, hogy a felvételiző a jelentke-
zéskor megjelölt és rangsorolt képzései közül mely képzés esetében érte el a beju-
táshoz szükséges ponthatárt. Függetlenül attól, hogy hány képzést jelölt meg, a 
jelentkező csak egy helyre nyerhet felvételt: arra a képzésre, ahol az általa felállí-
tott sorrend alapján először éri el a megállapított ponthatárt. A besorolási döntés-
ből tájékozódhat a jelentkező a jogorvoslat lehetőségéről is. 
A besorolási döntést a jelentkező a www.felvi.hu E-felvételi szolgáltatásában te-
kintheti meg, illetve innen töltheti majd le.  
A témával kapcsolatban tovább tájékozódhatsz az alábbi linken.  

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/
keresztfeleves_felveteli_ponthatarok2017/ 
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AZ OSZTÁLYBÓL A VILÁG KÖRÜL 

OLDAL  2           DIGITÁLIS VILÁG 

A Google Tour Builder (ITT TALÁLHATÓ) segítségével virtuális túrákat készíthetünk el. A Google térképén 
jelölhetünk ki pontokat, amikhez azután 
leírást, képeket vagy akár videót is fűzhe-
tünk. Az elkészült túrát azután egy egy-
szerű link segítségével oszthatjuk meg 
másokkal.  

Nem csak földrajz vagy biológia órán le-
het a segítségünkre, hanem történelemből 
is: valamilyen történelmi eseménysor (pl. 
római polgárháború) egyes eseményeit 
elhelyezhetjük egy túrában, de készülhet 
olyan túra is, ami egy adott időpontban 
(pl. Kr. u. 1000-ben) mutatja be, hogy hol 
mi történt éppen a Földön (Rómától 
Kinán át a maja birodalomig). Természe-
tesen nyelvtanuláshoz is hasznos lehet, ha 

egyes helyek nevezetességeit így mutatják be a diákok. 

Itt egy példa, ami a Kaledóniai hegységképződés hegyeit mutatja. 
Az igazán menő változat az, ha a diákok az egyes területek bemutatását videóra veszik, a YouTube-ra feltöltik 
és onnan linkelik be az egyes állomásokhoz. 
 
Írta: Nádori Gergely  
Forrás: http://tanarblog.hu/cikk/az-osztalybol-a-vilag-korul 
 
 

VILÁGTÉRKÉP A KEDVÜNKRE ALAKÍTVA 
 
Mindenki ismeri a Google Earth nevezetű remek térképi alkalmazást. Talán olyan alkalmazásokat is láttatok, 
amiben mindenféle adatok, műholdfelvételek jelennek meg. A Google most lehetővé tette, hogy megnézzünk 
több olyan térképet, amik a Föld állapotát mutatják be, de még ennél többet is. Az Earth Engine (IDE KAT-
TINTVA) többek között megdöbbentő sorozatokban mutatja be, miként zsugorodott az Aral-tó, vagy miként 
növekedett Hong Kong. Az esettanulmányok között további izgalmas alkalmazásokat is találunk. Az igazi 
meglepetés azonban még hátra van: 
Az Earth Engine-t ugyanis magunk is programozhatjuk. Jól dokumentált függvényekkel helyezhetünk el bármit 
a térképen, felhasználva a több petabyte-nyi adatot. Ehhez Javascriptben kell dolgoznunk, de aki azt kedveli, 

annak egy Python API is rendelkezésére áll. Ráadá-
sul a programozást akár a böngészőből is végezhet-
jük. Azoknak, akik kicsit jobban értenek a progra-
mozáshoz, remek feladat lehet. 
 
 
Írta: Nádori Gergely  
Forrás::http://tanarblog.hu/cikk/vilagterkep-a-
kedvunkre-alakitva 
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OSZTÁLYOZÁS ÉS ÉRTÉKELÉS 

 
Az osztályozás és értékelés joga a tanáré. Ő hivatott megítélni, s reményeink, jó tapasztala-
taink szerint valóban ő tudja a legjobban megítélni, a teljesítményed hogyan értékelhető, 

osztályozás esetén milyen jegy adható. Azonban az értékelés feltételeit, szabályait, 
idegen szóval kritériumait, egy iskolai szabályzat írásban rögzíti, ezt nevezik az in-
tézmény pedagógia programjának. Ebben fogalmazzák meg tanáraid azokat az elve-
ket, szabályokat amelyek alapján értékelik teljesítményed, fejlődésed. Ezeket a sza-
bályokat tartják be, amikor értékelik dolgozatodat, feleletedet és határozzák meg év 
végi jegyedet. Ezektől a szabályoktól a tanárod sem térhet el. Tudnod kell, hogy az 
év végi osztályzatot ugyan érdemjegyeid alapján alakítják ki, de nem egyszerűen 
jegyeid számtani átlagával határozzák meg. A kiszámítás módját, a képletet ugyan-
csak a pedagógiai programnak kell tartalmaznia. A pedagógiai program az iskola 
nyilvános dokumentuma. Létezik egy olyan szabály is, hogy az osztályzat nem lehet 
fegyelmezési eszköz. Ez azt jelenti, hogy azért senki nem kaphat matekból egyest, 

mert rohangált a folyosón, káromkodott az öltözőben. Bár ez veled nyilván sosem fordulna 
elő. Osztályzatot, érdemjegyet tehát csak és kizárólag tanulmányi teljesítményed, feleleted, 
dolgozataid, kutatói munkád, házi dolgozataid, stb. alapján kaphatsz. Egyszóval, ha nem 
készíted el a házi feladatod, azért járhat az elégtelen. Nincs felszerelésed? Csak akkor kap-
hatsz érte elégtelen érdemjegyet, ha emiatt az előre bejelentett számonkérést, dolgozatot 
nem tudod teljesíteni. Jogszabály nem írja elő, hogy egy dolgozatot mennyi idő alatt kell 
kijavítani. Ha ezt szükségesnek érzitek, akkor az iskola házirendjében lehet szabályozni. 

Forrás: Diákjogi Tudor 

Kép és hangfelvétel készítése 
 
Az intézményben kép és hangfelvétel készítése csak akkor lehetséges, ha ehhez a 
megkérdezett, ill. lefényképezett személy előzetesen hozzájárulását adta.  
Ma már általános az olyan mobiltelefon, amellyel fel tudsz venni hangot, vagy 
képet. Ha ilyet teszel, köteles vagy az illető diáktársad vagy tanárod hozzájárulá-
sát, beleegyezését kérned ehhez.  
Engedély nélkül nem veheted fel a tanórai foglalkozást, nem csinálhatsz videó-
felvételt a folyosón, sem az osztálykirándulá-
son. Súlyosbító körülmény, ha a hangfelvételt 
vagy képmást megosztod másokkal, feltöltöd 
az internetre, vagy például lejátszod az iskola-
rádióban. 
 

Forrás: Diákjogi Tudor 

BELEEGYEZETT? FORDÍTVA TE SEM SZERETNÉD 
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HOGYAN MARADJ FITT HIDEG IDŐBEN IS? 

A hideg évszakokban nehezen vesszük rá magunkat, hogy a 
szabadban sportoljunk, pedig a vérkeringésnek és érrendszer-
nek a hidegben végzett mozgás kedvez leginkább. Az alacsony 
hőmérséklet tehát mégsem elég ok arra, hogy ne tartsd magad 
kondiban!  
 

Hideg időben a vénák összehúzódnak, ami erősíti az ereket, 
csökkenti a visszerek kialakulásának veszélyét, ráadásul na-
gyobb teljesítményre vagy képes, mert hidegben a szervezet-
nek nem kell hűtenie magát, így ez nem von el fölösleges ener-
giát. Emellett hidegben a legtöbb vírus és bacilus elpusztul, így 
a friss levegőn végzett testmozgás nem megbetegít, hanem ki-
fejezetten egészséges. Nem utolsó szempont az sem, hogy a 
sötét őszi és téli napokon a természetes fényben történő moz-
gás a hangulatodat is pozitívan befolyásolja. 
 
 
 
 

Biztonsági tanácsok az edzéshez 

Fontos a réteges öltözködés és a jó nedvszívó képességű ruházat. Legyen rajtad kesztyű, s ne feledkezz 
meg a sapkáról és sálról sem! A cipőd ne legyen túl szűk, mert abban jobban fázik a láb. 
 
Hidegben még fontosabb az alapos bemelegítés, s ha lehet, inkább rövidebb, de intenzívebb edzéseket 
tarts! A hideg ellenére ne feledkezz meg a megfelelő hidratálásról, hiszen izzadással télen is sok folyadé-
kot vesztesz. Használj fényvédő krémet is! 
 
Sok mód van rá, hogy fitt maradhass akkor is, ha a hidegben való mozgástól ódzkodsz. 
 
1. Menj úszni! Az úszómedence az egyik legkellemesebb hely ahol lehetsz, amikor kint hideg van. Úszás-
sal minden izmod átmozgatod, a szíved és a tüdőd erősödik, miközben véded az ízületeidet a sérülések-
től. Az úszás utáni szauna vagy gőzfürdő pedig kellemesen ella-
zít, feltölt. 
 
2. Eddz a déli vagy kora délutáni órákban! Ebben az időszakban 
a hőmérséklet sokkal kellemesebb, és biztonságosabb, ha ilyen-
kor mész erősíteni a szabad levegőre, különösen, ha futni vagy 
biciklizni szeretnél. 
 
3. Menj edzőterembe! Az időjárás nem lesz probléma bent, és 
kiélvezheted a különböző gépek előnyeit. 
 
Lehetséges tehát, hogy fitt maradj a hideg téli időben is. Ne fe-
ledd, csak elhatározás és akaraterő kérdése, és mire újra eljön a 
bikini szezon, bátran vállalhatod izmos formáidat! 

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4163/hideg-ido
-testedzes 
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A fecskék védelméhez elengedhetetlen az állományuk ismerete, ami nem 
egyszerű. Gyakran csak egy adott ház lakói tudnak arról, hogy valame-
lyik épületükön fecskepár költ. Mindenki meg tudja mondani, hogy ott-
hon költött -e fecske az előző évben, hiszen a magyar ember nagyon sze-
reti a fecskéket, büszke arra, ha a kis madarak a házát választják lakóhe-
lyül. Ily módon arra is van mód, hogy az otthoni tapasztalatok, illetve a 
más épületeken látott fecskefészkek alapján már akkor gyűjtsünk adato-
kat, amikor madaraink még az afrikai szavannák fölött rovarásznak.  
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei helyi 

csoportja és a „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány a pedagógusok segítségét kéri az ország fecskeállomá-
nyának felméréséhez. Arra kérünk minden tanítót és tanárt, hogy az iskolájában kérdezze ki a gyerekeket a fecskék-
kel kapcsolatban az alábbi útmutató szerint.  

A gyűjtendő adatok - kérdések a diákokhoz 

Elsősorban a gyerekek lakóhelyéül szolgáló település fecskeadatait várják, de nyugodtan felvehetők a nagyszülők-
nél vagy belföldi nyaralás során észlelt fecskék is. Amit tehát tudnunk kell: 
• Az adatközlő neve, osztálya 

• A település neve 

• Az utca (vagy településrész) neve, ahol fecske költ 

• A fészkelő fecskefaj (a határozás a fészek alapján is történhet) 

• A fészkelő párok száma (becslés is lehet) 

• Az épület jellege 

• kertes ház 

• panellakás 

• melléképület (istálló, ól, garázs, fészer, stb.) 

• középület (óvoda, iskola, hivatal, stb.) 

• szabadidős célú épület (szálloda, lovarda, fürdő, tornacsarnok, stb.) 

• gazdasági célú épület (állattartó telep, magtár, stb.) 

• egyéb (vasútállomás, híd, stb.) 

Megjegyzés (minden, ami a gyerekek figyelmét felkeltette: van -e fecskepelenka, vannak -e romos, használaton kívü-
li fészkek, láttak -e verebet vagy házi rozsdafarkút a fészekben, stb.) 

Kérdések a pedagógusokhoz 

Az iskolaépületek sok esetben igen alkalmasak a molnárfecske számára (széles eresz, érdes falfelület). Van jelenleg 
lakott fecskefészek az épületen? Van jele annak, hogy korábban több fecskepár költött ott (régi, használaton kívüli 
fészek, leesett fészek helye)? Nyitottak lennének műfészkek kihelyezésére? 
 
A táblázatot csatolmányként a fecskebarat@citromail.hu címre várják 2017. február 28-ig 

Miért érdemes részt venni a felmérésben? 
• A fecskefelmérés ökológiai és természetvédelmi jellege folytán jól beilleszthető a biológia vagy környezetis-

meret órák anyagába. 

• A látszólag egyszerű madárvédelmi téma kapcsán olyan globális kérdéseket lehet a gyerekekkel megbeszélni, 
mint a vidéki életmód változása, az állattartás visszaszorulása, a klímaváltozás, vagy a dél-európai madármé-
szárlás. 

• A fészkek keresése egyfajta játékként is felfogható, javítja a megfigyelőképességet, de még a lakóhely jobb 
megismeréséhez is hozzájárul. 

• A legalább 25 adatrekordot beküldő iskolák garantált ajándékot kapnak. 

• Ahol egy településen több iskola működik és sok a fecske, érdemes az intézményeknek összefogniuk. A leg-
több adatot szolgáltató három magyar települést ugyanis szeretnék olyan táblákkal megajándékozni, melyek 
a település névtábla oszlopára erősítve hirdetik, hogy az utazó egy valódi "fecskebarát településre" érkezett. 

Forrás: http://volgy-hid.blogspot.hu/2017/01/pedagogusok-figyelmebe-orszagos.html 
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MÓRA FERENC MESÉI 
ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT 

 
A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola és az Országos Mécs László Irodalmi Társaság meghirdeti – a 

2017.évi Móra Naphoz kapcsolódóan - a  
MÓRA FERENC MESÉI  ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT 

1-4.évfolyamos diákoknak 
 

Pályázati feltételek: 
 
Csak saját alkotással - bármilyen technikával készülhet, mérete max. A4-lehet pályázni. A képek bármely Móra 
Ferenc által írt meséhez készüljenek. 
Cél: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, ráirányítani a figyelmet Móra Ferenc meséire 
Egy személy 1 alkotással pályázhat.  
Iskolánként maximum 3 alkotással lehet pályázni. 
 
Emailben kérik elküldeni:  
 
1. Az elkészült alkotást kizárólag .jpg vagy .png fájl formátumban várják. 
1.1. Az alkotás jobb vagy bal alsó sarkában jól olvashatóan (nyomtatottan) fel kell tüntetni az alkotó nevét, osz-
tályát, iskolája nevét és címét.  
 
2. Jelentkezési Lap ( kitöltve, aláírva ), pdf vagy doc fájl formátumban várják 
E-mail cím: moraferencaltiskola@gmail.com 
 
A tárgy rovatba kérik beírni: MÓRA FERENC MESÉI ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT  
 
Pályázatok beküldési határideje: 2017. március 20. 
 
Valamennyi beérkezett alkotást publikálnak a www.mora-palyazat.webnode.hu honlapon. 
 
A díjazottakat emailben értesítik 2017. március 27-ig 
 

Jutalmazás:  
1-2. osztály és 3-4.osztály : 1., 2., 3. helyezett részére Oklevél és juta-
lomkönyv 
Elismerő Oklevél-díj: kategóriánként 4. és 5. helyezett 
 

További információkat a pályázatról az alábbi linken találsz: 

 

 
Forrás:   http://palyazatok.org/mora-ferenc-mesei-illusztracios-palyazat/ 
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5. AURIGA ERDEI FUTÓVERSENY 
 

VERSENYKIÍRÁS 
A verseny célja: 

Versenyzés rendszeres biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak művelői és az amatőr futók ré-
szére, valamint a futás és az egészséges életmód népszerűsítése. Biztosítani a családok részére jó környezetben  

„a mozgás örömét átélni". 
A verseny helyszíne: 
Szolnok, Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdő  
Rajt: parkerdei játszótér területén.  ( 1 kör: 2750 illetve 800 méter). 
A változást az aurigassk.5mp.eu honlapon és a Facebook-on tesszük közzé. 

Versenyek ideje: I. forduló 2017. március 12. vasárnap (25. versenynap) 
  II. forduló 2017. április 01. szombat 
  III. forduló 2017. április 23. vasárnap 
  IV. forduló 2017. május 27. vasárnap 
  V. forduló 2017. június 17. szombat 
  VI. forduló 2017. július 08. szombat 

Rajt: Ovis futás 200 m 09:55 
 Gyermek 2 kör, 1,6 km:10:00 
 Ifjúsági 1 kör, 2.75 km:10:01 
 2 kör, 5,5 km : 10:01 
 4 kör, 11 km:10:01 

Az erdei futóverseny részleteiről itt tájékozódhatsz: 

Forrás: http://nefag.hu/erdeimuvelodesihaz/regi_programok#31157 

„ITT A FARSANG, ÁLL(AT)BÁL!”- FARSANGI MULATSÁG A 
BAGOLYVÁR VADASPARKBAN 

Szervezők: NEFAG Zrt. 

 

Helyszín: NEFAG Zrt. Bagolyvár Vadaspark, 5000 Szolnok, Kaán 
Károly utca 71. 

 
 
 
 

Részletek: www.nefag.hu, www.facebook.com/NEFAGZrt, 
e-mail: erdeimuvhaz 
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CEGLÉDI VÁROSI TÉLI SPORTNAP/ PROGRAM! 
   2017.02.11. 09:00 

 
Megnyitó: 09:00 óra 

Sportolási lehetőségek kezdete 09:30 óra 
Dühöngő labdarúgó villámtorna 

Az először nevező hat csapat részvételét fogadjuk el. 
Selejtező mérkőzések: 11:00 óráig, helyosztók 12:30 órától 

Információ: Kőházi Ádám tel.: 06-70/775-3885 
 

Játékos sorverseny óvódásoknak, családoknak 
A résztvevő csapatoknak különböző játékos feladatokat kell megoldani. 

11:00-12:30 óráig 
Információ: Raj Rita tel.: 06-70/626-2520 

Városi tájékozódási túraverseny 
RAJT és CÉL a sportcsarnok előtti rendezvénysátortól. 

Több mint 50 hely felkeresési lehetőségével. 
A program keretében tájékozódási túrán vehetnek részt a helyi értékek és mozgás iránt érdeklődők. 

A város nevezetes vagy érdekes pontjait kell felkeresniük, hogy választ kapjanak az adott helyre vonatkozó kér-
désre vagy meg kell oldaniuk az ott található feladatot. 

Információ: Szúcs Péter tel.: 06-70/600-7781 

Parktájfutás a Gubody parkban 
RAJT és CÉL a sportcsarnok előtti rendezvénysátortól. 

Térkép alapján az ellenőrzési pontokat meghatározott sorrendben kell érinteni chipes elektronikus időmérő rend-
szer használatával. 

Gyakorlás, a teljesítés módját részletesen megmutatjuk! 
Információ: Szúcs Péter tel.: 06-70/600-7781 

Téli kerékpártúra a kutyakaparó csárdához 
A 60 km-re tervezett körtúra távját az időjárástól függően csökkentjük. 

Információ: Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület 
tel.: 06-30/349-4229 

Nowathlon 
A résztvevők nordic walking botok használatával, játékos feladatok megoldása közben teljesítik a “Cegléd Kék 

Kör” 5 km-es távját. 
Gyülekezés: a termálfürdő bejáratánál 3/4 10 órától. 

RAJT 10:00 óra 
A rajt helyszíne és az útvonal az időjárás függvényében megváltozhat! 

Információ: Dely Márta tel.: 06-20/975-1217 

Téli sportok Cegléden 
11:00 órától interaktív előadás az idén 25 éves Ceglédi Sportmúzeumban. 

A vidék első sportmúzeumának gazdag kiállítási anyaga 10:00 órától 12:00 óráig megtekinthető a Gubody u. 9. 
szám alatt. 

DÍJAZÁS: 
emléklap, serleg, érem, az együttműködő partnerek, támogatók által felajánlott ajándékok, sportfelszerelések 

Általános információ: 06-30/864-4669 – info@pemesz.hu 

Részletek: https://www.facebook.com/cegledivarosisportnap/ 

Forrás: http://dpmsz.hu/2017/01/27/cegledi-varosi-teli-sportnap/ 
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Az Arany János év kapcsán emlékműsort szervez a Tiszapart Mozi. 

 

ARANY JÁNOS: TOLDI ESTÉJE  

Sudár Annamária és Heinczinger Mika (Misztrál együttes) közös műsora a Tisza Moziban. 2017.03.02. 
16.00 és 18.00 órakor. 

Csoportos jegy, elővételben 890 Ft, napján 990 Ft-ért vásárolható a mozi pénztárában. 

 

Este és ősz – öregség. Az irodalom ősi, gyakran használt toposza ez. Arany tollán egyedivé, 
felülmúlhatatlanná válik a metafora: „Őszbe csavarodott a természet feje.” A végérvényesen múlttá váló 
jelent, az időből és a térből kihulló ember csendjét és magányát, az elnehezedő öregség könyörtelen 
változásait és a lassan télbe forduló ősz szépségét is megidézi az idős Toldi Miklós utolsó hőstettének 
története. 

  

Arany János 1847-ben írta a Toldi estéjét. Harmincéves volt ekkor. 

Az  elbeszélő költemény részletei átkötő szövegekkel és instrumentális, hangulatfestő zenei betétekkel 
(furulyák, saz, gitár, doromb, éneklőedény), valamint az Ötödik énekben szereplő Szent László ballada és 
az ifjú Toldi Miklós gáláns kalandját megelevenítő vers énekelt változatával, továbbá népdalokkal és egy 
Arany János-megzenésítéssel  (Igyunk, biz azt egy-egy kicsit...) együtt hangoznak el. 

Az est időtartama kb. 70 perc 

 

Kérjük részvételi szándékát az illes.judit@tiszamozi.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen. 
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A baglyok étlapjának rejtelmei 

A tél utolsó hónapját nem véletlenül hívják népiesen jégbontó havának. Igaz, nem ritkák ilyenkor sem a ke-
mény fagyok, de a természet már készülődik a tavaszra. A telelő csapatokba összeverődő erdei fülesbaglyok a 
hideg hónapokban gyakran húzódnak be lakott területekre, így akár láthatjuk őket nappal a város közepén is 
egy-egy nagyobb fán pihenni. A tél vége felé ezek az alkalmi madárcsapatok szétszélednek, és visszatérnek 
eredeti lakóhelyükre, az erdőbe. 

A baglyok élete sokak számára rejtélyes, mivel akkor indulnak zsákmányszerző útjukra, mikor a legtöbb erdőt-
mezőt járó ember nyugovóra tér. Így nem túl gyakran kerülnek szemünk elé, a táplálkozásukat közvetlenül 
pedig még ritkábban figyelhetjük meg. Azt viszont, hogy mit ettek, mégis megtudhatjuk, méghozzá a bagoly-
köpeteknek köszönhetően. Mik ezek a sok mindenről árulkodó életjelek? 

Az éjszaka vadászai leginkább lesből támadva kapják el élelmüket, leggyakrabban kisrágcsálókat (egeret, poc-
kot), vagy más kisemlőst (pl. cickányt, vakondot) zsákmányolnak. Ritkábban énekesmadarak, rovarok is szere-
pelnek étlapjukon. A leggyakoribb bagolyfajunk, az erdei fülesbagoly egy éjszaka 4-5 kisemlőst fogyaszt el, 
melyeket –bagoly szokás szerint- a fejük irányából, egészben nyel le. 

 

 

 

 

 
 

 Fán pihenő erdei fülesbagoly és köpete 

Nappal a baglyok egy fán pihenve emésztenek, viszont az elfogyasztott táplálék bizonyos anyagait (szőr, toll, 
csont, kitin) nem képes a szervezetük feldolgozni. 8-10 óra elteltével az emészthetetlen részek kis gombócokká 
állnak össze, melyeket a madarak visszaöklendeznek, ezeket nevezzük bagolyköpetnek. Néha növényi részeket 
(pl. magvakat) is tartalmazhat egy köpet, ez vagy a zsákmányállat tápcsatornájából származik, vagy pedig a 
talajon ragad rá a köpet külsejére. A köpetek alakja, mérete, színe jellemző a bagolyfajra, pl. az erdei fülesbago-
lyé karcsúbb, henger alakú és szürke színű, míg a gyöngybagolyé lekerekített végű, inkább gömbölyű és fekete 
színű. Hogyan tudják meg a szakemberek, hogy egy adott területen milyen kisemlős fajok élnek? Csapdák ki-
helyezésével igen nehézkes lenne, viszont a bagolyköpetek összegyűjtésével és a tartalmuk elemzésével választ 
kaphatnak erre a kérdésre. A bennük található csontokból akár egy teljes csontváz is kirakható. 

A zsákmányfaj meghatározásához elsősorban a koponya, azon belül is a fogazat szolgál segítségül. A rágcsá-
lóknak például a rovarevőkkel (cickányok, vakondok, denevérek) ellentétben nincsenek szemfogaik. A két leg-
gyakoribb rágcsáló csoport közül a pockok zápfogai gyökér nélküliek, felületük bordázott, az egerek zápfogai 
gyökeresek és rágófelületük gumós. 

Aki otthon bagolyköpet vizsgálatra vállalkozna, a következőkre lesz 
szüksége: kisebb csipesz, vékony szög vagy nagyobb tű, ecset, sötétebb 
színű karton (vagy vastagabb papír), ragasztó, nagyító. Először óvato-
san kisebb darabokra szedjük szét a köpeteket, majd jöhet a 
„preparálás”. A csontdarabokat a csipesz, a szög és az ecset segítségével 
tudjuk a szőröktől megtisztítani. A talált csontokat érdemes egy söté-
tebb keménypapírra tenni, így jobban tanulmányozhatók. A határozás-
hoz az interneten lehet hasznos határozókulcsokat találni. 

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



 

Kamasznak lenni nem könnyű. Először is ott vannak a 
felnőttek, akik azt hiszik, hogy mindent jobban tudnak, 

és általában ki is mondják a véleményüket. Aztán az iga-
zi ellenségek, a pattanások, amik a lehető legrosszabbkor 
tűnnek fel, hogy megnehezítsék az amúgy is bonyolult 
hétköznapokat. Na és akkor még nem beszéltünk a sze-
relemnek nevezett izéről, ami végképp érthetetlen és ki-
borító. A túlélésben sokat segít, ha az embernek vannak 

osztálytársai, ha elérhető a Facebook és van kivel 
chatelni a legégetőbb kérdésekről, illetve ha megfelelően 
élénk a fantázia - arra az esetre, ha feltétlenül ki kell ta-
lálni, mondjuk egy kamu pasit cikis helyzetek megoldá-

sára. És sokszor jól jön egy ikertesó is. 
 

A "Hűvösvölgyi suli" tizennégy éves ikrei a kamaszkor 
útvesztőiben barangolnak, néha kéz a kézben, néha nem 
szólok hozzád hangulatban, olykor pedig egymást kirán-

gatva a csávából. Mikor mire van szükség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hír-
levél szerkesztői! 

 

 

Forrás: http://www.alexandra.hu/  
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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 
 


