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Díjátadó ünnepségek
A Szolnoki Pedagógiai Oktatási központ immár második alkalommal
szerevezett díjátadó ünnepségeket az Oktatási Hivatal által támogatott
tanulmányi és művészeti versenyek, valamint a Szolnoki POK által szervezett ún. saját versenyek helyezettjei számára. A 2017. május 16-án és
május 17-én a Megyeháza Dísztermében, illetve május 25-én, a monori
Vigadó dísztermében tartott rendezvényeken mintegy ötszáz fő vett részt
összesen, mivel a helyezést elérő diákok felkészítő pedagógusai is hivatalosak voltak a rendezvényre, ahol a sikeres diákok egy szál virággal
mondtak jelképes köszönetet felkészítőik áldozatos munkájáért.
Az elmúlt tanév során a Szolnoki POK 15 országos verseny 36 megyei,
illetve területi fordulóját szervezte meg Jász-Nagykun-Szolnok megyében
(19 forduló) és Pest megyében (17 forduló), s a fentiek mellett még 10 saját
versenyt is lebonyolított. A május 16-án és május 17-én megtartott ünnepségeken összesen 244 jutalmat és oklevelet adhattunk át 54 különböző
intézmény sikeres tanulóinak és köztük a legkiválóbbak akár három-négy
versenyen is bekerültek az első három helyezett közé. Monoron a Pest
megyei díjátadón 66 intézmény tanulói 121 díjat vehettek át. A megyei és
területi fordulókon összesen 1799 diák vett részt, ám az iskolai fordulókat
is beszámítva több mint 7000 tanuló indult a Szolnoki POK által szervezett versenyeken.
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében a diákok mellett a legsikeresebb felkészítő tanár és a legeredményesebb intézmények is elismerő oklevélben részesültek az ünnepség alkalmával. Az általános iskolák közül a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, amelynek tanulói 3 versenyen 8 megyei helyezést értek el. A gimnáziumok közül a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulói 11 versenyen 37 helyezést értek el. A szakképző intézmények között pedig a legeredményesebb versenyfelkészítő munkát ebben a tanévben a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája végezte, összesen 6 versenyen 13 diákjuk szerzett helyezést a megyei döntőkön. Az
országos és megyei versenyek megyei fordulóinak helyezéseit összevetve az idei tanév legeredményesebb felkészítő tanára oklevelét Kiss Nelli, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskola pedagógusa kapta, akinek tanítványai 2 országos és 1 megyei versenyen összesen 7 helyezést értek el.
A szolnoki rendezvények zenei kísérőprogramjaiért külön köszönetet mondunk bázisiskoláink, a
Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola és a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek, valamint a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tercettjének, akik a Társaséneklési Versenyen kiemelt arany minősítést kaptak, illetve a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos népdaléneklési minősítő verseny megyei fordulóján kiemelt arany minősítést elért Kispörgők énekegyüttesnek, akik bázisiskolánk, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói. További köszönet illeti a finom tortákat elkészítő és feltálaló cukrásztanulókat, akik a Szolnoki Szolgáltatási Szakképző Centrum Sipos Orbán Tagintézményének diákjai.

Monoron a díjátadó ünnepséget a pusztamonostori Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézményének blockflőte duójának előadása és a
Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola tanulója, Sass Éva Tápiószelei és Galga-menti népdalcsokra színesítette. Köszönjük a szép előadásokat.
Bízunk benne, hogy az általunk szervezett versenyek népszerűsége a jövőben sem csökken és a tanulók érdeklődésének és igényeinek is megfelelő újabb versenyek indításával szinte minden intézményből találkozunk majd versenyzőkkel a következő tanévben.
Paksi Csaba (Szolnoki POK)

H OGYAN VÉDD SZEMÉLYES ADATAIDAT AZ INTERNETEN ?
Otthoni internetezés közben valószínűleg az aggaszt bennünket a legkevésbé, hogy valaki a hátunk
mögül figyeli tevékenységeinket. Végtére is névtelenül végzünk keresést és barangolunk az interneten, nem igaz? Nos, nem egészen.
Amikor otthonunk biztonságában internetezünk, hamis biztonságérzet tölt el bennünket, pedig
az AOL-hoz, a Yahoohoz és aGoogle-hoz hasonló keresőmotorok valójában minden mozdulatunkat
figyelik a kibertérben. Ami azt illeti, már az internetszolgáltatók is elkezdtek olyan technológiákat
használni, amelyekkel nyomon követhetik előfizetőik internetes tevékenységeit.
A piackutató szakemberek a behavioral targeting (azaz viselkedés alapján célzott módszer) néven
ismert gyakorlat segítségével, az internetezők barangolási szokásai és korábbi vásárlásai alapján mutatnak be nekik internetes hirdetéseket, tartalmakat, illetve termékeket. A keresőmotorok a legutóbbi
internetes műveleteinek nyomon követésével összeállítják a felhasználó profilját, amit aztán eladhatnak, vagy megoszthatnak más hirdetőkkel.
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H OGYAN VÉDD SZEMÉLYES ADATAIDAT AZ INTERNETEN ?
A viselkedés alapú célzott módszer szószólói azzal érvelnek e gyakorlat mellett, hogy a felhasználókról tárolt adatok – mivel a legtöbb hirdető nem csatol neveket vagy azonosításra alkalmas adatokat a
felhasználók profiljához – névtelenek. Állítják továbbá, hogy – a kibertér töménytelen információjának köszönhetően – az internetezési szokások nyomon követésével az adatok és információk azokhoz a felhasználókhoz jutnak el, akiket nagyobb valószínűséggel érintenek és érdekelnek.

Mit tehetnek tehát a felhasználók a fürkészés minimálisra csökkentése és a személyes adatok védelme érdekében?
A Center for Democracy and Technology (CDT) ajánlása szerint a felhasználók a következő módszerekkel rejthetik el internetes szokásaikat a piackutatók fürkésző tekintete elől:
A gyorsítótár kiürítése. A barangolási bejegyzések veszélyt jelentenek a személyes adatok biztonsága szempontjából, különösen akkor, ha valakivel megosztva használjuk a számítógépet. A személyes adatok védelme érdekében minden barangolás befejezését követően töröljétek a böngésző ideiglenes internetes fájljait/előzményeket.
A szükségtelen sütik elutasítása. A sütik egy része a barangolási előzmények nyomon követésére
szolgál – piackutatási célból. Állítsd be úgy a webböngészőt, hogy figyelmeztessen, amikor egy
webhely sütit próbál küldeni. Így elháríthatod azoknak a webhelyeknek a sütijeit, amelyeken névtelenül kívánsz barangolni. A sütikkel kapcsolatos beállításra rendszerint a böngésző internetbeállításainak „adatvédelem” vagy „biztonság” szakaszában nyílik lehetőséged.
Anonimizáló szoftverek használata. Az anonimizáló szoftverek az IP-cím elrejtésével és a személyes
adatok elrejtésével követhetetlenné teszik az internetes műveleteket (az IP-cím az adott számítógépet a világhálón azonosító, egyedi szám).
Az e-mail cím elrejtése. Az anonim levéltovábbítók ingyenes számítógépes szolgáltatásként vehetők
igénybe, ha a felhasználó a neve vagy e-mail címe felfedése nélkül kíván üzenetet küldeni.
Az adatvédelmi szabályzatok elolvasása Amikor regisztrálsz egy webhelyen, vagy valamilyen üzletet készülsz nyélbe ütni, ellenőrizd a webhely adatvédelmi szabályzatában, hogyan fogják kezelni
az adataidat. Soha ne köss üzletet olyan webhelyeken, amelyek nem rendelkeznek világosan megfogalmazott adatvédelmi szabályzattal.
Forrás: www.Symantec.com
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A Z O RSZÁGOS D IÁK T ANÁCS MEGKEZDTE MUNKÁJÁT
2017. március 30-án megtartotta első ülését a februári Országos Diákparlamenten létrejött Országos Diák
Tanács (ODT). Megalakulásunk fontos lépés a diákok érdekérvényesítésének terén, hiszen ezentúl nem csak
a 3 évente megrendezett diákparlamentek alkalmával nyílik lehetőségünk tolmácsolni észrevételeinket, javaslatainkat, kéréseinket, hanem az ODT üléseinek alkalmával is. Érdekképviseletünket hatékonyabbá teszi,
hogy minden megye rendelkezik különböző iskolatípusokból érkező delegált taggal. Mandátumunk elsősorban a soron következő Diákparlamentig tart, illetve érettségink időpontjáig, hiszen azt követően kikerülünk
a köznevelés rendszeréből.
Elsődleges feladatként kialakítottuk ügyrendünket, útmutatóként a további üléseink menetéhez, működésünkhöz. A tanács tagjai mellett jelen voltak:
Dr. Maruzsa Zoltán
Sipos Imre
dr. Illés Boglárka
Dr. Aáry-Tamás Lajos
Lebanov József
Baczkó Norbert
Kosinszky Zsuzsanna
Kaszás András
Gulyás Tibor
Dr. Jásper András

Oktatásért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára
Miniszteri Biztos (EMMI)
Ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes ál
lamtitkár (EMMI)
Oktatási Jogok Biztosa (EMMI))
Köznevelési Stratégiai Főosztály főosztályvezetője (EMMI)
Miniszterelnökség
Köznevelési Stratégiai Főosztály (EMMI)
Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke
HÖOK elnöke
Diákközéletért Alapítvány.

Segítségükkel áttekintettük a diákság 50 pontban megfogalmazott kéréseit, javaslatait.
Alig egy hónappal később, április 27-én a pontok tematikus feldolgozásába kezdtünk. A szakképzést érintő
kérdések kerültek elő elsőként.
Meghívott előadónk Bruckner László tanácsadó volt
a Nemzetgazdasági Minisztériumból.
Május 26-án került sor harmadik ülésünkre, amely
az ’Erasmus+ Student Voice – The Bridge to
Learning’ ismertetésével kezdődött. A projekt célja
az oktatás fejlesztése, hatékonyabbá, élvezhetőbbé
tétele. Külön hangsúlyt fektet az interaktivitásra, a
tanár - diák közti kapcsolatra, továbbá a tanulók növekvő önállóságára saját fejlődésük tökéletesítésében.

Tanács tagjai, fotót készítette: Mészáros Attila

Ülésünk fő programja a diákönkormányzatokat érintő ajánlások átbeszélése volt, majd meghívott vendégünk, Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, tartott tájékoztatót, aki által lehetőséget kaptunk egy kihelyezett ülés megvalósítására, melyre
2017 őszén kerül majd sor két napos szakmai munka

és tréning keretében.
Külön kitértünk a megújult érettségi eddigi diáktapasztalataira, amellyel kapcsolatban további felmérések
várhatóak segítségünkkel az iskolákban, a jövőbeni tökéletesítés érdekében.
Ügyrendünk, eddigi üléseink időpontjai és napirendjei megtalálhatóak az oktatas.hu honlapon, ahol tagjaink
és elérhetőségeink is nyilvánosak lettek:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ugyrendje
A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést kívánunk!
Kamuti Harmat
Jász-Nagykun Szolnok megye delegáltja , Országos Diák Tanács tagja
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A Z ÉTCSOKOLÁDÉ EGÉSZSÉGESEBB ?
A mértékletesen fogyasztott étcsoki ténylegesen pozitívan hat egészségi állapotunkra. Minél
magasabb a csoki kakaótartalma, annál egészségesebb, mivel a kakaó a szervezet számára értékes flavonoidokat tartalmaz, amik segítenek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.
Egy kutatásban a tudósok kifejtették, hogy a keserű csokoládé a trombózis esélyét is csökkenti,
valamint a szívinfarktus kockázata is alacsonyabb fogyasztása esetén. A jótékony hatás pedig annál inkább érvényesül, minél kevesebb tej van a csokiban, ugyanis ez megakadályozza a védőanyagok vérbe kerülését. Tehát ezek a jótékony hatások nem vonatkoznak a tejcsokira, sőt arra az
esetre sem, ha étcsoki fogyasztás előtt vagy után tejterméket fogyasztunk.
Az étcsokoládé nem csak egészségesebb, hanem egy dán
tanulmány szerint jobban is laktat, s abban is segít, hogy a
következő étkezéskor kevesebb kalóriát fogyasszunk.
A kutatások során 16, súlyproblémával nem küzdő férfi akik mindannyian mind a tej- mind az étcsokoládé híveinek
vallották magukat -, egy 12 óráig tartó, étkezés nélküli időszak után 100 gramm tejcsokoládét vagy ugyanennyi étcsokit fogyasztottak. Ezután két és fél órával ehettek egy tetszőleges adagnyi ételt, amivel jóllakhattak.
Az eredmény szerint az étcsokit fogyasztók 15 százalékkal kevesebbel is beérték, mint a korábban
tejcsokis társaik. Ezekből az adatokból vonták le azokat a fent már említett következtetéseket, miszerint az étcsoki jobban laktat és segít a tudatos kalóriafogyasztásban is.
Tudtad?

Gyors energiapótlás?

A hirtelen felbukkanó, ellenállhatatlan farkasétvágy és a teljesítmény- Sokak bánatára a csokoládé
nem alkalmazható afrodiziácsökkenés a vércukorszint esésének következménye. Ezt elkerülendő,
kumként (vágyfokozóként),
ajánlott a teljes kiőrlésű gabonakészítmények, müzlik előnyben részesí- mert a kakaó tartalmazza
tése a csokoládéval szemben.
ugyan a "boldogsághormon”
nevű endorfint, azonban csu-

Bár utóbbi a magas zsír- és szénhidráttartalom miatt sok energiát közve- pán kis mennyiségben. Ez a
tít, ám csupán rövid ideig. A vérbe jutó cukrot hamar feldolgozza szer- mennyiség nem elegendő ahhoz, hogy a csokit tényleges
vezetünk, s a gyors felpörgés hirtelen eltűnik, mint a kámfor.
(Sz.D.L.)

vágyfokozóként könyvelhessük el, sokkal inkább a szerelem az, ami kiválthat ilyen
kémiai reakciókat

Kép és szöveg forrása: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/95/etcsokolade
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M EGJELENTEK A „M UZSIKÁL AZ ERDŐ ” 2017- ES PÁLYÁZATAI
A Muzsikál az Erdő Alapítvány hagyományaihoz híven
a 2017-es évben is alkotói pályázatokat hirdet. A Képzőművészeti, a Fotópályázat, az Irodalmi pályázat mellett az óriási népszerűségnek örvendő Gyermekrajzpályázatra is jelentkezhetnek az érdeklődők.
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 2017-ben a 14.
évadára készül az ország 3 térségében, valamint az
őszi, Gyula térségében szerveződő program egy napja
határon túlra, a Partiumba látogat.
Az év legnagyobb eseménye a „Muzsikál az erdő”– Mátrai Művészeti Napok 9 napos programfolyama július 1
és július 9-e között kerül megrendezésre
A Képzőművészeti Pályázatra várják magyarországi és
határon túli magyar művészek (festőművészek, grafikusok, szobrászok, iparművészek, keramikusok, divattervezők) pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban
vannak a rendezvénysorozat szellemiségével. A legjobb
alkotásokból összeállított kiállítást a mátrai rendezvénysorozat egyik helyszínén tekinthetik meg. A Pályázatot szakmai zsűri bírálja el, a zsűri elnöke Józsa Judit,
a Magyar Kultúra lovagja, művészettörténész, kerámiaszobrász.
Ez évben ötödször írt ki Fotópályázatot a Muzsikál az Erdő Alapítvány. A rendezvénysorozat szellemiségével,
az erdő szeretetével, az erdő és a zene kapcsolatával, az egészséges életmóddal, a tiszta, zöld környezet iránt
érzett felelősségvállalás eszméjével összeegyeztethető témákban bárki, bárhol készült digitális alkotását beküldheti. A zsűri elnöke Haris László fotóművész, az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának tagja. A Fotópályázat anyagának kiállítását, az eredmények kihirdetését a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok
záró rendezvényén, Gyöngyössolymos határában tekintheti meg a közönség. A kiállítás anyaga látható lesz az
ország más régióiban szervezett programok keretében.
A „Muzsikál az erdő” Irodalmi Pályázatára olyan irodalmi alkotásokat várnak, amelyek összhangban vannak a
rendezvénysorozat szellemiségével. Az irodalmi alkotások műneme és műfaja szabadon választható. A pályázat védnöke Jókai Anna, Kossuth Nagydíjas író, a Nemzet Művésze, aki néhány évvel ezelőtt „erdőünnepnek”
nevezte a rendezvényt. Az Irodalmi Pályázat eredményhirdetése a „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat kékestetői helyszínén történik. Az eredményeket ünnepélyes keretek között Győrffy Ákos, József Attila-díjas költő, a zsűri elnöke hirdeti ki.
A pályázati kiírások részleteit keressétek az alábbi linken: www.muzsikalazerdo.hu-n.

Az Alapítvány vár minden erdőjáró, művészetkedvelő látogatót, a régi ismerőseinket és az újonnan bekapcsolódó érdeklődőket a teljes egészében ingyenes programjaikra.
Forrás: http://www.muzsikalazerdo.hu
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É LETJELEK ” A KCIÓ FELHÍVÁS
A tavaszt záró, nyárnyitó zöld jeles ünnepek alkalmából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szakmai támogatása mellett akciófelhívást tesz közzé Zöld Óvodák, Örökös Zöld Óvodák, Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák körében „Életjelek” címmel.
A 2000. évtől kezdve május 22-én ünnepeljük ENSZ kezdeményezésre a
Biodiverzitás Nemzetközi Napját, 2014. óta minden év május 21-én az
Európai Natura 2000 napot. 2016. május 28. és június 5. közötti hét a Magyar Nemzeti parkok hete, június 5-e a Környezetvédelmi Világnap.

A felhíváshoz csatlakozhat minden, hatályos Zöld Óvoda, Örökös Zöld
Óvoda, Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező óvoda és iskola óvodás vagy iskolás csapata, pedagógusaik támogatásával, vezetésével.
Az „Életjelek” Akció időszaka: 2016. május 21. és június 15. közötti időszak.
Feladat zöld óvodás csapatok részére : Keressék meg és fedezzék fel az óvodához legközelebb eső Natura
2000-es területet, s erről mutassanak fel életjelet az interneten:
1.

Internetes forrás (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) vagy települési, nemzeti parki szakértői kapcsolat segítségével azonosítsák a legközelebbi helyszínt (Natura 2000 területet), és annak néhány érdekességét. Ne felejtsék el leírni a terület kódját, ugyanis a feltöltéshez egy fotó mellett majd erre is szükség lesz.

2.

Az akció időszakában tett kirándulás, látogatás alkalmával készítsenek csoportképet az egyik Natura
2000 helyszínen úgy, hogy a fényképen a táj képe is látható legyen, vagy örökítsék meg a területen készített öröm-bánat térképüket, vagy fotózzák le a terepi foglalkozáson készített természeti, Land Art alkotást.
Figyelem! A helyszínen a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet tevékenykedni, és csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően készülhetnek az alkotások!

3.

Résztvevő csapatonként egy fotót, vagy az öröm-bánat térkép fotóját így nevezzék el: az óvoda településének neve és az óvoda hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója. A fotót 2016. május 23. – június 15. éjfél között lehet feltölteni az Életjelek Akcióba – a feltöltés részleteit ld. http://felmeres.ofi.hu/v2/
index.php/596433?lang=hu

Feladat ökoiskolás csapatok részére: Ökoiskolás csoportok (például osztály, szakkör, természetjáró klub)
diákjai, tanáraik segítségével keressék meg interneten (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) az iskolájukhoz
legközelebbi Natura 2000 területet, és fedezzék azt fel. Látogassanak el ide, és keressenek Natura 2000 jelölő
növény-, vagy állatfajokat, ezek életjeleit. Mutassanak fel látogatásukról egy fotót az interneten, az alábbi
módok egyikén:
A helyszínen készítsenek a jelölő élőhelyet felismerhetően mutató tájképről fényképet vagy csoportfelvételt, vagy Natura 2000 jelölő fajról, annak életjeléről fotót; vagy
2.
A Natura 2000 terület területkezelőjével egyeztetve a csoport vegyen részt élőhely fenntartó munkában, és erről készüljön fénykép.

1.

A fotót (file-t) így nevezzék el: az iskola településének neve és az iskola hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója.
Mentsék el a fotót digitális állományként, 600*800-as felbontású, jpg vagy png típusú képként. Amennyiben
élőhelyfenntartó munkában is részt vettek, az ezt bemutató fotó digitális állományának elnevezésében az
előbbiek mellett szerepeljen a munkafolyamat neve, és a területfenntartó rövid neve is.
Forrás: http://ofi.hu/hir/eletjelek-akciofelhivas-2017
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B ALATON 100S ZÓ IRODALMI PÁLYÁZAT
Az egynapos fesztivál célja a szövegcentrikus műfajok és az Underground művészetek széleskörű bemutatása
minden korosztály számára. Napközben irodalmi programok, Slam Poetry és sok más a kortárs lírához köthető előadás várja az érdeklődőket, az esti koncerteken pedig a hazai undergroundrap legkreatívabb előadói lépnek színpadra.
Idén is jelentkezhetsz a Balaton100Szó irodalmi pályázatra:
Lírai illetve prózai művek beküldésére van lehetőség. A lírai műveket Szálinger Balázs, József Attila-díjas költő, a Hévíz folyóirat főszerkesztője, a prózákat pedig Kabai Lóránt, író, költő, a Műút folyóirat és irodalmi portál szerkesztője bírálja el.
A jelentkezés feltételei:
 nincs kiadott köteted,
 a 30. életévedet még nem töltötted be,
 lírai művek maximális terjedelme 100 verssor,
 prózák maximális terjedelme 5 oldal (kb. 7500 leütés),
 a jelentkezés során tüntesd fel neved, életkorod
beküldési határidő július 20, csütörtök.
Jelentkezni az alábbi e-mail címeken lehetséges:
Líra: lira100szo@gmail.com
Próza: proza100szo@gmail.com
Balatonföldvár, augusztus 3.
Várható programok:
 10:00 Graffiti bemutató és közös
alkotás / Művészek – Slip13, Ábra
 10:00-11:00 Irodalmi gyermekfoglalkozás Horváth Kristóffal



11:00-12:00 Beszélgetés Simon
Márton és Závada Péterrel Téma:
"Demokrácia vagy elitizmus: a slam
és az írott költészet viszonya a kortárs kulturális térben"
 13:00-13:45 Kálomista Bence Művészetterápia című előadása és felolvasás
 14:00 Farkas Janó és Elbert Alexandra „Art Or Die” című kiállításmegnyitója
 14:30-16:30 Slam Poetry verseny / Vendégeink – Simon Márton és Horváth Kristóf





17:00-18:00 Track Battle
18:00-18:20 Főnix Crew
18:20-21:00 Slanguage, Mocskos Márka, PoeNick, Gege, BlooBlasco, Stereo Kollektív, Soul a
New, SkillWalker, Sla,




21:00-22:00 Akkezdet Phiai
22:00-23:00 Emberek elszállingózása a helyszínről

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu
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K REATÍV I SKOLAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
EGYARÁNT !
Ha egy kreatív programlehetőségre vágyna, ahol az osztálya
önfeledten szórakozhat? Nem szervezte még meg az év végi
osztály kirándulást és a nagy hajtásban alig van ideje ezzel
foglalkozni? Évközi tanulmányi kirándulás keretében kirándulna egy fél napot, de a diákoknak nincs kedvük az unalmas múzeumlátogatáshoz?
Hozza el az osztályt a 3D Gallery Budapest „Légy részese a
művészetnek” című 3D tárlatára és a siker garantált!
2016 szeptemberétől iskolás csoportokat is szeretettel várunk
a 3D Gallery Budapest „Légy része a művészetnek” című
kiállítására. Hozzuk közelebb a galériába járás örömét a gyerekekhez, ötvözve felszabadító játékos formában történő tanulással! Új generáció, új típusú kihívások, a digitális technológia a mai világban már alapkövetelmény…
Miben más, mint egy szokványos galéria?

Interaktív
A galéria interaktív jellege lehetővé teszi, hogy a festményeket szabadon megérinthessék a gyerekek, aktívan részt
vegyenek a képük megszerkesztésében. Hozzanak magukkal telefont vagy fényképezőgépet, így fantasztikus élményben lehet részük nap, mint nap, mikor a képeket visszanézik!
A galéria, ahol kötelező fényképezni
Kreatív és egyedi beállásokkal a diákok 3D-s fényképeket készítenek magukról és társaikról, majd a tárlatvezető
segítségével számos egyedi beállítású csoport - és osztálykép készül róluk.
Alkoss, pózolj, színészkedj!
A diákok kipróbálhatják magukat minden területen, a saját fantáziájukra hagyatkozva állíthatják be osztálytársaikat a festményekbe
Ismeretterjesztő
3D hatású képek segítségével a diákok játszva megismerhetik a térhatás, fény és árnyékolási technikák keltette illúziók mibenlétét, a perspektivikus ábrázolás és térhatások világát. Munkafüzetünk segíti a mélyebb berögződést.
Kreatív élmény
A galériában természetesen a kreativitásé a főszerep. Itt minden diák kedvére alkothat, kreatívan kifejezheti magát!
Változatos program
Az osztályok számtalan program lehetőség közül választhatnak, annak megfelelően, hogy mennyi időt szeretnének eltölteni a galériában. A szó(kincs)kereső-vetélkedők alkalmával csapatokban keresik a képekhez kötődő megfejtést, 15 darab versről kell asszociálniuk a játékosoknak, hogy melyik kép a megfejtés, majd a képekhez tartozó
betűket összegyűjtve kell rájönniük a csattanóra!
Használd az okos telefonod vagy bármilyen multimédiás eszközt!
Itt nem szól rád a teremőr, ha előveszed a géped és az egész tárlatvezetés alatt használod is, hisz kötelező!
Csapatépítő
Mi kovácsolná össze jobban a diákokat, mint, hogy együtt élhetik át az interaktív élményt. Közös osztálykép, vicces csoportképek, egy örök életre szóló közös bankrablás.
Forrás: http://3dgallerybudapest.hu/iskolai-program/
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E RDEI GYALOGOS VÁNDORTÁBOROK FELSŐ TAGOZATOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE
Mátra, Börzsöny, Pilis, Bakony és Mecsek – öt csodálatos útvonalon, kiépített táborhelyekkel, egy
hetes vándorlásra várjuk a felsős és középiskolás diákokat, valamint kísérő tanáraikat. Ne hagyja ki
senki, aki testközelből akar megismerkedni a magyar erdőkkel, a tábortűz hangulatára vágyik
vagy éppen csak egy feledhetetlen hetet szeretne eltölteni a barátaival!

MIT TARTALMAZ A TÁMOGATÁS?
Kiépített útvonalakon, szervezett keretek között lebonyolított, egy hetes vándortáborokra jelentkezhetnek felső tagozatos és középiskolás diákok csoportjai 2017 júliusaugusztusában. A kísérő tanárok támogatott, akkreditált táborvezető képzésen vehetnek részt. A jelentkezés részletes
feltételei a továbbiakban az alábbi linken olvashatók.
http://erdeivandor.hu/

B UDAPESTI N YÁRI F ESZTIVÁL 2017
5 kontinens világsztárjai Budapesten - Váltsa meg már most a legjobb helyeket a Budapesti Nyári

Fesztiválra! Az ország legszínesebb összművészeti fesztiválja idén minden eddiginél több nemzetközi művész közreműködésével kínál minőségi kulturális programokat a budapestiek és a fővárosba
látogatók számára, júniustól augusztus végéig. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a műfajok legszélesebb skálájából válogathatnak az érdeklődők: világsztárokkal és több kontinensről meghívott szuperprodukciókkal várják a kikapcsolódásra, szórakozásra és feltöltődésre vágyókat az ország legimpozánsabb nyári játszóhelyén. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad gazdag repertoárjában idén is helyet kapnak az elsőrangú nagyoperák, izgalmas koncertek, látványos musicalek és egy különleges
balettelőadás, de revücirkusz, jazz-, világzenei- és crossover koncertek is megtalálhatók a kínálatban.

Forrás: https://www.programturizmus.hu/ajanlat-budapesti-nyari-fesztival.html

Többet a nyári fesztiválról az alábbi linken találsz:
www.szabadter.hu
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Táv: 5200 m
Időpont: 2017. július 1. (szombat)
Tartaléknapok: július 2., július 8., július 9., július 15., július 16.
Jelentkezés helye: Révfülöp, labdarúgópálya.
Ideje: 2017. július 1-én (szombaton), 7.00-13.00
Startolás: A révfülöpi kikötőből, folyamatos (7.30-13.00 között)
Limitidő: Az utolsó úszó indulásától számított 4 óra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha gyengébb úszó vagy - nem tudod a távot 4 óra alatt teljesíteni - , ne halaszd a
rajtot az utolsó pillanatra.
Előregisztrációra lehetőség van!
Orvosi igazolás: A részvétel feltétele 1 hónapnál nem régebbi, az eseményen való résztvételt engedélyező
orvosi igazolás.
Az igazolás a helyszínen is beszerezhető (amennyiben a nevező megfelel az egészségügyi feltételeknek), de a
hosszú sorban állás elkerülése végett javasoljuk az igazolás előre intézését.
Nevezés helyszíne: Révfülöp, a kikőtőhöz közeli labdarúgópálya
Nevezés nyitva tartása: 7.00-13.00-ig.
Tanácsok a résztvevőknek
A nevezési lap olvasható kitöltése után az általános orvosi vizsgálat alapján alkalmasak indulhatnak. A rajtolásnál, a csuklópánt leolvasása után zuhanyozási lehetőséget biztosítunk. A várható nagy indulószám miatt
kérjük, hogy óvatosan menj a vízbe.
A táv során átlag 20-30 méterenként álló hajók, motorcsónakok biztosítják az útvonalat. A célban ismét leolvassuk a vonalkódos csuklópántot, majd a teljesítők a szponzorok által biztosított kínálatból fogyaszthatnak.
A zárt területen belül valamennyien átvehetik a verseny egyedi pólóját, és itt kerülnek kisorsolásra a felkínált
ajándékcsomagok is. A kiérkezők itt is számíthatnak orvosi segítségre.
A verseny napján a rendezvényre bérelt hajójáratok közlekednek Révfülöp és Balatonboglár között, melyeket
mentettérti jegyek váltásával lehet igénybevenni. Az utazás a vonalkódos csuklópánttal rendelkezőknek ingyenes. A révfülöpi rajthoz érkezők csomagjait raktározzák. Nylontáskában a minimális ruházatot átszállítják,
amelyek a célba érkezés után a célterület mellett felállított raktárbázison átvehetőek. Értektárgyak megőrzését
és átszállítását nem vállalják! (Ha valaki mégis a csomagjába ezen tárgyakat beleteszi, érte felelősséget nem
vállalnak (pl. pénztárca, kocsikulcs, lakáskulcs, telefon, fényképező, ékszerek, stb)
Az eredményeket a Sárkány Informatikai Zrt. jóvoltából a www.sarkany.hu/balatonatuszas oldalon érheted
el. Az előregisztrált úszók eredményei az úszás másnapján felkerülnek, a helyszínen regisztrált úszók pedig
folyamatosan, az adatrögzítés haladtával kerülnek fel.
Az időpontváltozást az időjárás befolyásolhatja, ezért a rendezőség a változtatás jogát fenntartja.
Forrás: http://www.balaton-atuszas.hu/
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S ZENTJÁNOSBOGÁR SÉTA
A júniusi éjszakák lámpásai a szentjánosbogarak,
melyek egy kellemes séta során a szolnoki Széchenyi Parkerdőben is megfigyelhetőek, miközben feltárul az erdő éjjeli arca is.
Találkozó: 2017. 06. 07. (szerda) 21 órakor a NEFAG
Zrt. Erdei Művelődési Házban (Szolnok, Kaán Károly u. 71.)

Forrás: www.nefag.hu

„K I A TANTEREMBŐL !" NAP JÚNIUS 9- ÉN
A „Ki a tanteremből!” nap honlapján (www.emptyclassroomday.eu) érdekes ötleteket találnak az
érdeklődők szabadtéri foglalkozások tervezéséhez. Az alábbi linkről letölthető füzet tele van játékés tevékenység leírásokkal, valamint egy nyomtatható plakát is megtalálható benne, amit a pedagógusok kitehetnek az iskolában.
http://emptyclassroomday.eu/hu/letoltheto-anyagok
Várják a csatlakozó iskolákat, osztályokat!
A szabadtéri tevékenységről készült max. 3 fotó az iskola és az osztály megjelölésével és a program rövid leírásával kerüljön feltöltésre a “Ki a tanteremből!” nap 2017 Facebook oldalára: június
17-ig!
https://www.facebook.com/events/198090054027130/
A 10 legizgalmasabb programot bemutató iskolának terepi programot segítő kiadványokat adnak
ajándékba (www.mkne.hu).
A “Ki a Tanteremből” nap népszerűsítése érdekében az Egyesület(www.mkne.hu) 3 órás terepi
módszertani foglalkozást is tart igény szerint pedagógusoknak, mely során ötleteket adnak, játékokat és módszereket tanítanak, miként lehet jól és hasznosan eltölteni az időt tanítványainkkal a
szabadban.
http://emptyclassroomday.eu/hu/kepzesek/

Forrás: http://mkne.hu/
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D ENEVÉR P ROGRAM
A program célja
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a Szolnokon élő denevérfajok védelmére programot indít. A program célja ismeretterjesztés, szemléletformálás, védett állatok egyedeinek és élőhelyének megóvása.
Több állatfaj - köztük számos denevérfaj - elfogadta az ember jelenlétét, alkalmazkodott az épített
környezet adta lehetőségekhez és költő-, szapororodó-, táplálkozási helyül veszi igénybe az ember
alkotta élőhelyet. Ma már a denevérek sem csak odvas fákban, üregekben, barlangokban fordulnak
elő, hanem templomtornyokban, padlásokon vagy akár panelházak szigetelésében is.
Több ezer példány él városunkban is, mégis kevés információval rendelkezünk róluk.
A denevérek emlősök és az egész bolygón jelen vannak. Az emlősállatok egyedüli csoportja, amely
aktív repülésre képes. A denevérek között vannak növényevők, amelyek gyümölcsökkel és virágporral táplálkoznak, halevők, de többségük rovarevő. Európa valamennyi denevére hosszabbrövidebb téli álmot alszik, amelynek időtartama a külső hőmérséklettől függ. Enyhe teleken az alvás
csupán néhány hétre korlátozódhat. A délen élő denevérek az eltérő éghajlaton rövidebb ideig alszanak, mint a hidegebb tájakon lakók.

A hazai denevérek elsősorban a téli szállás iránt támasztanak igényeket: fontos, hogy itt óvva legyenek a fénytől, az erős hőmérséklet-ingadozásoktól, és a levegő páratartalma is elég magas legyen,
hogy a denevérek a téli álom idején ne száradjanak ki. Testhőmérsékletük teleléskor, valamint a
nyári hidegfrontok során jelentősen lecsökken. A legtöbb denevérfaj társasan él, csak néhányuk pihen magányosan. Az európai denevérállományok nagy része erősen csökken. Ennek legfőbb oka a
rovartáplálék, a zsákmányállatokból a szervezetükben felgyülemlő, emberi eredetű szennyeződések, valamint a téli szállás, a kölykezőhelyek és a nyári szállások megfogyatkozása. Hazánkban a
panelprogram keretében új szigetelést kapnak az épületek, ami az energiafogyasztás szempontjából
jelentős megtakarítást eredményez, azonban a házak szerkezetében, hasadékaiban eddig megbúvó
denevérek kiszorulnak élőhelyükről, ami a védelmükre szervezett program egyik legfőbb indoka.
Mivel a repüléshez rengeteg energia szükséges, naponta testtömegük közel felét is elfogyasztják rovarokból a denevérek. A szolnoki állomány rovarfogyasztása éves szinten tonnákban mérhető,
melyből a számunkra igen kellemetlen szúnyogok nagy arányban szerepelnek.
A Magyarországon előforduló 28 fajból 20 a Kisköre-Tiszaug között elhelyezkedő Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben igazoltan előfordul. Szolnokon 15 faj jelenléte valószínűsíthető. A legnagyobb
példányszámban a következő fajok fordulnak
elő városunkban:
korai denevér 2000 példány
fehérszélű törpe denevér 500 példány
kései denevér 300 példány

szürke, hosszúfülű denevér 300 példány
szoprán törpe denevér 300 példány
Hazánkban valamennyi denevérfaj védett.

Folytatás a következő oldalon
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A program megvalósításának első lépéseként 200 db faodú gyártásával és kihelyezésével
próbálkozunk. Az odúkat – már a gyártás folyamatába is bevonva a diákokat – a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája gyártja le és szereli össze. Ezzel párhuzamosan ismeretterjesztő előadásokat, bemutatókat tervezünk. Az odúk átadása térítésmentesen történik a diákok, iskolák részére.
Nagyfülű denevér

Cserébe annyit kérünk, hogy az odúk kihelyezését dokumentálják, e-mailen küldjenek fotót róla,
illetve gondoskodjanak az odúk minimális karbantartásáról. Ezen túlmenően, a program részeként, egy internetes oldalt hoztunk létre , melyen
a
denevérekről
szóló tájékoztatás,
az
odú kihelyezéséről szóló ismeretek érhetőek
el,
illetve a kihelyezések nyomon követése fog történni a megküldött felvételek révén.
Hosszúfülű denevér

A denevérek mindennapjaink részei. Naponta rovarok milliót pusztítják városunkban. Tökéletes
rovar, elsősorban szúnyogpusztítók. Nélkülük kevésbé lenne élhető Szolnok, s mi, lakosok is szegényebbek lennénk egy hasznos, szeretetre, megóvásra méltó, törékeny emlőssel.
A kölcsönösen hasznos, békés egymás mellett élés érdekében kérem, hogy támogassátok programunkat. Látogassátok honlapunkat, vegyetek részt előadásainkon, akcióinkban, kísérjétek figyelemmel az odúk és a denevérek sorsát!
Tisztelettel: Dr. Nemes Gábor, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője
További információk és jelentkezés a programra:
http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/denever/
denever.program@jasz.gov.hu
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D IÁKHÍRLEVÉL

K ÖNYVAJÁNLÓ

N YÁRI ÁLOM
C ATHY CASSIDY
Summer élete a tánc. Mindig is arról álmodozott,
hogy az általános iskola befejezése után a balettintézetbe jelentkezik. Épp ezért a nyári szünet számára nem a tengerparti bulikat és a láblógatást
jelenti, ahogy a testvéreinek: ő megszállottan készül a meghallgatásra.
Csakhogy minél elszántabban hajszolja Summer a
tökéletességet, annál kevésbé elégedett a teljesítményével. És ezt az égvilágon senki nem veszi
észre - azt a fiút kivéve, akire ő mindig csak barátként tekintett…
Vajon képes lesz belátni Summer, hogy a makacsságával nemcsak a jövőjét teszi kockára, de önmagát is veszélybe sodorja?
Öt lány, öt nézőpont, öt könyv. Cherry és Skye
után a Nyári álomból Summer történetét ismerjük
meg.
Egy könyvsorozat, melyben minden testvérnek
megvan a maga története... Neked melyik lány
lesz a kedvenced?
Talán a Nyári álom főhőse, Summer? Aki igazi
balerinaalkatával, hosszú, szőke hajával, kecses
mozgásával az egyik legnépszerűbb lány a suliban? Imádja a divatot, de mindig ismeri az ízlésesség határait. Vajon a saját határait is tudja?
Cathy Cassidy nyolc-kilencéves korában írta meg első képeskönyvét kisöccsének, és azóta ontja magából
a történeteket.
Magyarul elsőként a Csajok és csokik-sorozata jelent meg (a Cseresznyés ábránd és a Mályvacukor égbolt után itt a harmadik kötet, Nyári álom), melynek a vagány Tanberry-nővérek a főhősei. De mellettük
feltűnik néhány szupermenő srác is, valamint Cathy egyik legnagyobb szerelme, a csokoládé is fontos
szerepet kap. Cathy Skóciában él a családjával. Az összes munka közül, amivel valaha megpróbálkozott,
az írást szereti a legjobban - hiszen amikor ír, mást sem kell csinálnia, mint ébren álmodozni egész álló
nap.

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

Forrás: https://www.lira.hu

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az
alábbi elérhetőségeken.

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT

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

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

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

