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Új diákpolgármestert választottak Szolnokon 

Október 14-én, immár 6. alkalommal került sor diákpolgár-
mester-választásra Szolnokon. A fiatalok két jelöltre sza-
vazhattak, a voksolás helyszíne a Verseghy Ferenc Könyv-
tár volt. 

 

 

 

 

 

 

Egyikük, Albert László, a Szolnoki SZC Jendrassik György 
Gépipari Technikum kilencedik osztályos tanulója, aki a környe-
zetvédelem és a diákélet felpezsdítésének ügyét tűzte zászlajá-
ra. A másik jelölt Fábi Bálint, a Szolnoki Széchenyi István Gim-
názium és Művészeti Szakgimnázium tizedik osztályos diákja 
volt, aki az együtt egymásért gondolat fontosságát hangsúlyoz-
ta. 

A választás előtt mindkettejüknek három próbatételen kellett 
megméretniük magukat. Egy sajtótájékoztatót, tévés szerep-
lést, illetve kampányrendezvényt kellett tartaniuk, melyeket 
szakmai zsűri értékelt. A testület tagjainak és a diákok szavaza-
tainak összesítése után derült ki a végeredmény: szoros ver-
senyben Albert Lászlóra érkezett több szavazat. 

 

Tovább: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/albert-laszlot-valasztottak-meg-
szolnok-diakpolgarmesterenek-3931907/  
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Középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése  

(november, december) 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott KIFIR tanulmányi terület és felvételi tá-
jékoztató keresőprogram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek 
és az intézmények felvételi tájékoztatói. 

Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 16-tól az Oktatási 
Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt. 

December 3-áig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti 
el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a 
felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől. December 10-éig nyújthatja be a 
tanuló a pályázatot az Arany János Tehetséggondozó Programra. 

Középfokú iskolák 

December 3-áig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények fogadják a jelentke-
zéseket a központi írásbeli vizsgára. December 10-éig a központi írásbeli vizsgát megszer-
vező intézmények a Közfelvir programban rögzítik a vizsgára jelentkezők adatait. 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok  
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2. Forrás: pixabay  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok


Hogyan vásárolj online biztonságosan? 

 

Az internethasználat és az okosesz-
közök olyan szinten a mindennapja-
ink részévé váltak, hogy vásárláshoz 
már be sem kell tennünk a lábunk 
egyetlen boltba sem, szinte bárhol, 
bármikor, bármit megrendelhetünk 
online. Ehhez elég egy jó internet-
kapcsolat, egy működő laptop, tab-
let, vagy telefon, és indulhat is a 
shoppingolás. De mik azok a veszé-
lyek, amelyek leselkednek rátok a 
digitális térben, és hogyan érdemes 
védekezni azok ellen? 

 

 

Manapság a különböző webshopok gombamód szaporodnak. Ezt a tendenciát a koronaví-
rus járvány csak még jobban fokozta, hiszen a személyes találkozás nélküli, érintésmentes 
vásárlás fontos szemponttá vált. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a megbízha-
tatlan, kifejezetten csalásra „szakosodott” oldalak száma is megnövekedett, ezért fontos a 
körültekintés online rendelés leadásakor. Ha az alábbi tanácsokat megfogadod, jó eséllyel 
elkerülheted, hogy kiberbűnözők célpontjává válj. 

Ne csábulj el, ha egy nem közismert webshop jelentősen alacsonyabb áron kínálja ugyanazt 
a terméket! Ha mégis emellett döntesz, alaposan nézz utána a cégnek. Erre jó módszer a 
bolt Facebook-oldalán, vagy egyéb felületeken a vásárlói vélemények böngészése. 

Használd a bankod által biztosított könnyen letiltható, és bankkártyák közötti utalással né-
hány gombnyomással feltölthető virtuális webkártyád az internetes fizetéseknél! De még 
így se használd a webshopok által felkínált bankkártya-adatok mentése funkciót! 

Ha van rá lehetőség, élj az előre utalásos fizetési lehetőséggel, így minimalizálhatod a koc-
kázatát annak, hogy bankkártya információid adathalászok prédájává váljanak. 

Szintén árullkodó lehet, ha a böngészőben a webshop címe melletti kis lakat ikon át van 
húzva, vagy a linkre kattintva http:// előtagot látsz https:// (az "S" jelentése secure, azaz biz-
tonságos) helyett. Ugyanakkor a https:// előtag és a zöld lakat ikon még nem garancia a 
megbízhatóságra, ezek csupán azt jelentik, hogy a webshoppal folytatott kommunikáció 
titkosított. 

Minden webshopos regisztráció során külön generált, erős jelszót használj! Tipp haladók-
nak: a fontos jelszavakat egy mesterjelszóval védett jelszószéfben (pl.: KeePassX, Ke-
epass2Android, Strongbox iOS) is tárolhatod. 

Az e-mailben, kéretlenül (spamként) érkezett ajánlatokat messze kerüld el, és még csak vé-
letlenül se nyisd meg! 

Használj professzionális antivírust, és ne elégedj meg az ingyenes, korlátozott vagy aktív 
védelem nélküli megoldásokkal! 

Gyanús fizetési értesítések esetén azonnal jelezd a problémát a bankod felé, és tiltasd le a 
számlához rendelt bankkártyát vagy virtuális kártyát! 

Lehetőleg otthon, erős jelszóval védett WiFi-n vagy a mobilneten vásárolj a webshopokban! 

Az internetes vásárlásnál legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek, ha pedig csalás gya-
núja áll fenn, forduljatok az illetéktes  hatóságokhoz (rendőrség, NAIH, NÉBIH)! 

 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/hogyan-vasarolj-biztonsagosan-online  
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3. Forrás: freepik 

https://futournet.hu/digilet/hogyan-vasarolj-biztonsagosan-online


 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor


 

5 elképesztően egyszerű nasi, ami még egészséges is 

Szeretnél odafigyelni, hogy a legjobb és legegészségesebb ételeket fogyaszd? A nas-
solási vágy ettől függetlenül rendszeresen rád tör? Semmi vész! Hiszen léteznek olyan 
nasik is, amik beleférnek az egészséges életmód kereteibe. Mutatunk 5 néhány perces 
ötletet. 

Egyszerű hozzávalók, néhány perc és egy-két eszköz szükséges mindegyik recept elkészíté-
séhez. Neked melyik jön be? 

 

1. Céklachips mártogatóssal  

A céklát szeleteld fel a lehető legvékonyabbra, majd helyezd 
80-90 fokos sütőbe, és süsd lassan mindaddig, amíg ropo-
gós nem lesz. A mártogatóshoz keverj össze 2 evőkanál 
zsírszegény görög joghurtot negyed teáskanál curry porral, 
és adj hozzá egy csipetnyi sót. Tálald 1 csészényi céklac-
hips-szel.  

Ideális választás filmnézéshez a vajas popcorn helyett! 

Tápértékek:  180 kalória, 5 g rost, 6 g fehérje,  11 g zsír 

        
    

2. Banános ropogós  

Végy 3-4 szelet teljes kiőrlésű kekszet vagy abonet-
tet. A szeleteket kend meg cukrozatlan mogyoróvajjal 
(nem a csokis változat, hanem a natúr mogyorókrém 
a jó választás), majd helyezz mindegyikre néhány 
karika banánt. Ha szereted a fahéjat, meghintheted 
vele a nasid tetejét, amivel extra ízeket csempész-
hetsz ebbe a nagyszerű desszertbe. 

Egy igazi agyserkentő ropogtatnivaló, ami szuper vá-
lasztás tanulás előtt vagy közben, illetve amikor vala-
mi édességre vágysz. 

Tápértékek: 

214 kalória, 6 g rost, 4 g fehérje, 7 g zsír  

 

3. Pikáns smoothie 

Hogy mitől pikáns? Attól, hogy nem a klasszikus gyümölcs-tej párosítás az alapja, hanem be-
kerül a képbe egy egészséges zöldségféle, a kelkáposzta is. Na nem kell ám megijedni, a 
többi hozzávalóval eszméletlen harmonikusan működik együtt. Szükséged lesz először is 
egy turmixgépre: dobj bele egy 1 közepes banánt, 1 csésze apróra vágott kelkáposztát, majd 
adj hozzá 1 csésze mandulatejet. Pürésítsd össze ezt a 
három összetevőt, majd ízlés szerint cseppents bele né-
hány csepp mézet, esetleg szórd meg egy pici kardamom-
mal. 

Reggelire, tízóraira remek választás. A legjobb azonban 
akkor elkészíteni, amikor fáradtnak érzed magadat, és egy 
kis energiára vágysz. Ez a smoothie ugyanis tele van érté-
kes tápanyagokkal és vitaminokkal, amik garantáltan fel-
pörgetnek. 

Tápértékek: 

201 kalória, 5 g rost, 5 g fehérje, 4 g zsír 
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4. Forrás: pixabay 

5. Forrás: freepik 

6. Forrás: freepik 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/1493/koncentraciot-segito-taplalekok
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/6829/nyari-turmixok
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/vitamin-szotar


 

 

4. Fitt gyümölcsös joghurt 

 
Mindannyian ismerjük a joghurtok bolti változa-
tait, amik igazán finomak, de nem mindig ideá-
lis az összetételük. Mi lenne, ha ennek elkészí-
tenéd a házi változatát? Így kizárólag azok az 
összetevők lesznek majd benne, amik neked 
tetszenek, semmi felesleges adalékanyag 
vagy cukor. Nincs más dolgod, mint egy pohár 
natúr joghurtot összekeverni valamilyen idény-
gyümölccsel - pl. eperrel, áfonyával, fügével, 
barackkal vagy meggyel. Szórhatsz bele olajos 
magvakat is. 

 

 

Kitűnő választás a melegebb napokon, például uzsonnára vagy vacsorára is jó ötlet elkészí-
teni. 

Tápértékek: 

283 kalória, 7 g rost, 8 g fehérje, 7 g zsír 

 

 

5. Megbolondított pufirizs  

 

Szükséged lesz 1-2 szelet puffasz-
tott rizsre, valamint 1 evőkanál kré-
mes mogyoróvajra. Hintsd meg a 
megkent szeleteket 2 teáskanál 
pirított, cukrozatlan kókuszresze-
lékkel, végül szórd meg 2 teáska-
nál szárított cseresznyével - de 
akár frisset is használhatsz! 

Tápértékek: 

177 kalória, 2 g rost, 5 g fehérje, 
11 g zsír 

 

 

 

Jó étvágyat, és egészséges nasizást! :) 

 

 

Forrás: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/ezt-latnod-kell/7799/egeszseges-nasik  
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8. Forrás: pixabay 

7. Forrás: freepik 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7730/cukorbevitel-csokkentese
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7446/meggy-sportoloknak-fogyni-vagyoknak
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/ezt-latnod-kell/7799/egeszseges-nasik
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Pilinszky 100 − Alkotói pályázat középis-
kolásoknak 

 
A Pilinszky-emlékévhez kapcsolódóan alkotói pályázatot 
hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola anyaor-
szági és határon túli középiskolás (9–13. évfolyamon ta-
nuló) diákok számára. A középiskolás diákok fotó, film, 
plakát és portré kategóriában pályázhatnak.     
 
Pályázni lehet bármely Pilinszky-mű és/vagy a költő életében fontos helyszín(ek), épület(ek) 
által ihletett, annak tartalmához vagy hangulatához kapcsolódó fotóval vagy fotósorozattal. A 
második kategóriában olyan plakátterveket várnak, amelyeket egy Pilinszky-mű és/vagy a 
költő életében fontos helyszín(ek), épület(ek) ihlettek vagy az emlékévet népszerűsítik. 
 
A harmadik kategóriában a költő műve által ihletett, annak tartalmához, hangulatához illesz-
kedő videóklippel, kisfilmmel és/vagy a költő életében fontos helyszín(ek), épület(ek) bemuta-
tásával lehet pályázni. Ezeken túl Pilinszky János 2 vagy 3 dimenziós portréjának elkészíté-
sével is pályázhatnak a diákok. 
 
A fotó és film kategóriához tartozó pályaművek elektronikusan küldhetők be 2021. november 
27-ig, a költő születésnapjáig a palyazat@muveszetinepfoiskola.hu címre. A portré kategória 
esetén az eredeti alkotás postai úton vagy személyesen juttatható el a Kárpát-medencei Mű-
vészeti Népfőiskola címére (2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.). A plakátok elektro-
nikusan (amennyiben digitálisan szerkesztett anyag), személyesen vagy postai úton is be-
küldhetők a fenti elérhetőségekre. 
 
A pályázat díjátadóval egybekötött záró rendezvényére a kápolnásnyéki Halász Gedeon Ese-
ményközpontban kerül sor 2022 első negyedévében. A legjobb alkotásokat nyilvános gála-
műsoron mutathatják be az alkotók, a kiemelkedő fotókból és portrékból kiállítás készül. 
 

Forrás: https://kultura.hu/pilinszky100-%E2%88%92-alkotoi-palyazat-kozepiskolasoknak/  

 

*** 
 

Biztonságkerék - Forgasd ki a jövőd! 

 

Elindult a nyereményjáték! Regisztrálj, játssz velünk és nyerd meg az értékes nyeremé-
nyek egyikét! 

 

https://biztonsagkerek.hu/  

 

 

Miről szól a játék? 

A hétköznapok tele vannak fontos döntésekkel. Biztosítsd be magad egy életen át, hozz tuda-
tos döntéseket. 

A Biztonságkerék játékban 8 életszakaszon át különböző eseményekkel találkozhatsz, a Pár-
bajban barátaiddal össze is mérheted tudásod, és ha jól válaszolsz, felkerülhetsz a dicsőség-
táblára is. Játssz és derítsd ki hogy bevállalós vagy inkább biztonsági játékos vagy. 

 

Forrás: https://biztonsagkerek.hu/  
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10. Forrás: pixabay 

9. Forrás:  freepok 

mailto:palyazat@muveszetinepfoiskola.hu
https://kultura.hu/pilinszky100-%E2%88%92-alkotoi-palyazat-kozepiskolasoknak/
https://biztonsagkerek.hu/
https://biztonsagkerek.hu/


11. Forrás: https://futournet.hu/eletmod/sportoljatok-es-nyerjetek-elmenytabort 
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8. Forrás: https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/  

https://futournet.hu/eletmod/sportoljatok-es-nyerjetek-elmenytabort
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/
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12.  Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/
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13. Forrás: https://korosikultura.hu/arany_nap_a_muzeumban.html  

https://korosikultura.hu/arany_nap_a_muzeumban.html
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14. Forrás:  : https://vfmk.hu/2021/04/01/friss-hireink/  

https://vfmk.hu/2021/04/01/friss-hireink/


 

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:   
Orbázi Melinda 

 
 

15.  Forrás: freepik 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket, ötleteiteket, javaslataitokat az alábbi 
elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/kisokos 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/
diakjogi_tudor  

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor

