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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

Általános iskolák 

Október 31-éig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanuló-
kat a középfokú felvételi eljárás rendjéről. 

Október 31-éig tájékoztatják a hetedik évfolyamra járó tanulók 
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kér-
désben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy 
ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, 
annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint 
kell továbbítania. 

Középfokú iskolák 

Október 20-áig rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és 
belső kódjait a KIFIR rendszerben, vagy ugyanitt nyilatkoznak 
arról, hogy nem vesznek részt a középfokú felvételi eljárásban. 

Október 20-áig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi 
tájékoztatójukat. 

Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi tájé-
koztatójukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok  
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Idén októberben is lesz TESZEDD! 

 

 

 

 

 

 

 

Mi az a TeSzedd!? 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma. Idén immár kilencedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a 
mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetün-
ket.  Ha tetszik a kezdeményezés, gyere és regisztrálj!  Ezt az e-mail címeddel vagy a Face-
book profiloddal tudod megtenni. Ha előbbit választod, akkor keresd visszaigazoló levelünket 
postafiókodban. Ha a regisztráción túl vagy, akkor már léphetsz is be a TeSzedd Infopont-
ba az e-mail címeddel és a jelszavaddal vagy Facebook profilod segítségével. 

Regisztráltam és beléptem! Hogyan tovább? 

Döntsd el, hogy önkéntesként (egyedül vagy csoportosan) vagy koordinátorként csatlakozol 
az akcióhoz, de ne feledd, jelentkezésedet 2021. szeptember 20. 8:00 órától október 10. 
18:00 óráig várjuk. Önkéntesként nincs más dolgod, mint csatlakozni egy már meglévő talál-
kozási ponthoz és részt venni az akcióban. Ha koordinátornak jelentkezel, azzal vállalod, 
hogy ott helyben Te magad kézben tartod a szemétgyűjtést. Ez azt jelenti, hogy átveszed, a 
helyszínre viszed és kiosztod a szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket, aláíratod a jelenléti 
ívet, koordinálod az eseményeket, majd az akció után jelzed, hogy hol hagytátok a megtöltött 
zsákokat. Ha van kedved, küldhetsz nekünk egy rövid beszámolót és képeket is az akcióról. 

Mikor menjek… 

2021. október 18-án, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 23-án vagy 24-én. Sőt, akár mindennap 
jöhetsz, csak lehetőleg egy nap egy helyre jelentkezz be vagy hozz létre találkozási pontot. 

… és hova? 

Ha önkéntesnek jelentkezel, akkor a „Hol szedjem?” menüpont térképes keresőjében vá-
laszd ki a megfelelő napot, majd keresd meg a számodra legmegfelelőbb helyszínt. Ezt köve-
tően irány a TeSzedd Infopont, regisztrálj vagy jelentkezz be! Ha helyi koordinátor leszel, Te 
hozol létre találkozási pontot, ott, ahol Te szeretnéd. Ehhez lépj be a TeSzedd! Infopontba és 
a {Koordinátornak jelentkezem} menüpontban töltsd ki az adatlapot. Ha minden stimmel, és a 
rendszer jóváhagyja, a találkozási pontod felkerül a térképre. (Ez egy kis időt vesz igénybe, 
ne ess kétségbe, ha csak másnap jelenik meg a térképen!) 

 

Tovább: http://szelektalok.hu/teszedd/  
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2. Forrás: https://regisztracio.szelektalok.hu/   
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Te szelfi függő vagy? 

 

Napjainkra az egyik legtermészetesebb mozdulat-
tá vált, hogy zsebünkből elővesszük okostelefo-
nunkat, és lövünk néhány önarcképet, más néven 
szelfit. Már az sem feltétel, hogy egy különleges 
helyen legyünk, mindennapjaink egyszerű pillana-
tait is gyakran megörökítjük. Ez azonban nem ve-
szélytelen, mert könnyen függővé válhatunk. Te 
ismered a szelfi függőség öt jelét? 

Az első szelfit még a 19. század első felében készí-
tették az Egyesült államokban. Az első szelfiző több 
mint egy percig ült összefont karokkal, mire letelt a 
fényképezőgép exponálási ideje. A bonyolult és hosz-
szadalmas elkészítési folyamat miatt a szelfizés még sokáig nem volt divat, a 20. században 
azonban a modern fényképezőgépek elterjedésével már egyre többször készültek szelfik. A 
szelfizés igazi felfutása a 21. században kezdődött, amikor a mobiltelefonok mindenki szá-
mára elérhetővé váltak. A szelfizők először megfordították telefonjaikat, majd a 2010-es 
évek elején megjelentek az előlapi kamerák, mely tovább könnyített a szelfizés technikáján. 

Az emberek megpróbáltak mindent dokumentálni az életükből, hogy ezt a közösségi oldala-
kon megoszthassák ismerőseikkel. Egy amerikai szociálpszichológus megállapítása szerint 
a legtöbb fiatal önmaga megismerésére használja a szelfit, ugyanis az önmagukról alkotott 
kép döntő szerepet játszik abban, hogy mások milyennek látják őket. Az okostelefon segít-
ségével néhány kattintással világgá kürtölhetik, hogy kinek tartják magukat. Minél egyedibb 
és minél veszélyesebb körülmények között készül a kép, annál nagyobb a sikere. Ezért 
azonban meg kell küzdeni és sokaknál függőséggé is válhat.    

A szelfi függőség biztos jelei közé tartozik, 

1.ha a napot már reggel egy szelfivel kezded, melyhez hosszasan előkészülsz és ezeket 
a fázisokat is dokumentálod, 

2.ha napi 3-6, vagy annál több szelfit posztolsz magadról, 

3.ha 10 percenként ellenőrzöd a szerzett lájkokat és hozzászólásokat, amelyek, ha nem 
az elvárt arányban érkeznek, akkor frusztráltságot okoz számodra, 

4.ha képes vagy egy halálos közúti balesetnél is szelfit készíteni, 

5. ha a legtöbb idődet a szelfi készítés körül dolgok foglalják le, amely következtében 
elhanyagolod az élő kapcsolatokat, helyette a közösségi médiából jövő kapcsolatokat ré-
szesíted előnyben. 

Nagyon gyakran önértékelési vagy más pszichés 
problémák állnak a túlzott szelfikészítés háttérben. Itt 
az izgalmi állapotot az teremti meg, hogy mások lát-
nak és néznek bennünket. Kiragadunk egy pillanat-
képet az életünkből, ami bizonyítja, minden jó és 
minden irigylésre méltó. Valójában a saját magunkat 
akarjuk meggyőzni arról, hogy minden rendben van, 
hogy szerethetőek, jók és boldogok vagyunk. Ezt hív-
ják alternatív valóságnak, amely kényelmes, de ko-
rántsem veszélytelen dolog, mert nagyon könnyen 
elrugaszkodhatunk a valóságtól.Ismerd fel minél ha-
marabb, ha szelfi függőségben szenvedsz és próbáld 
meg szüleiddel vagy barátokkal kibeszélni a kiváltó 
okokat! 

 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/te-szelfi-fuggo-vagy  
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3. Forrás: freepik 

4. Forrás: freepik 

https://futournet.hu/digilet/te-szelfi-fuggo-vagy


 

 
A cukorbetegség megelőzése  

kamaszkorban 

 

A cukorbetegség rohamosan terjed a fiatalok 
körében. Nem csupán örökletes hajlam befo-
lyásolja kialakulását, hiszen az a helyes táplál-
kozással és életmóddal sok esetben megelőz-
hető. 

 

 

Manapság az orvosok egyre több fiatalnál állapítanak meg cukorbetegséget (diabetes melli-
tust). Ráadásul a közelmúltig inkább a negyven év feletti, főleg túlsúlyos felnőtteknél előfor-
duló 2-es típusú cukorbetegség gyakorisága is nőtt a kamaszok körében – az újonnan kiala-
kult betegségek körülbelül fele ebbe a kategóriába tartozik. Azok a fiatalok a leginkább ve-
szélyeztetettek, akik egyrészt túlsúlyosak, másrészt családjukban már előfordult a 2-es tí-
pusú diabetes megbetegedés. 

A cukorbetegség lényege, hogy a szervezet vagy nem képes inzulint előállítani, vagy a 
meglévő inzulint nem tudja felhasználni. Az inzulin a hasnyálmirigy béta-sejtjei által ter-
melt hormon, ami segít a testi sejteknek, hogy a vérből cukrot vehessenek fel, és abból ener-
giához juthassanak. Ezért ha a rendszer nem működik jól, akkor a vér cukorszintje megemel-
kedik, és a cukor a vese kiválasztó működése során a vizelettel távozik, miközben a sejtek 
nem jutnak elegendő táplálékhoz. 

A cukorbetegség nagyon komoly krónikus megbetegedés 

Azonnal kezelni kell, mert elhanyagolása rengeteg egészségügyi kockázattal jár. A test kü-
lönböző részeit károsíthatja: leggyakrabban a szemet (homályos látást, majd később vaksá-
got okoz), a fogakat, az ínyt, az ereket, az idegeket és a vesét. 

A diabetes az elsőszámú felelős a felnőttkorban kialakuló vakságért, a veseelégtelenségért 
és az alsó végtag-amputációért. Ha kezeletlenül hagyják, akkor szívbetegséget, szívrohamot 
és végső esetben halált okozhat. Ezek a kockázatok azonban nemcsak a felnőtteket fenye-
getik, hanem a cukorbetegséggel élő fiatalokat is! Ezért olyan fontos, hogy a diabetesben 
szenvedők állandóan a normális szinten tartsák a vércukorszintjüket. 

Már kamaszkorban kialakulhat a betegség mindkét fajtája: az 1-es típusú cukorbeteg-
ség örökletes, autoimmun betegség, míg a 2-es típusú kifejlődésében az öröklődés mellett 
nagyobb szerepet játszanak a környezeti faktorok. 

Az 1-es típusú cukorbetegség autoimmun jellege abban rejlik, hogy ilyenkor maga a szer-
vezet ismeri fel idegen sejtekként az inzulintermelő béta-sejteket, ezeket megtámadja, ezért 
egy idő után a hasnyálmirigy inzulintermelése leáll. A betegnek ebben az esetben rendszere-
sen inzulint kell beadnia magának, hogy a vércukorszintet állandóan tartsa. Ennek a típus-
nak a tünetei a testsúly csökkenése, a fokozott vizelés és állandó szomjúság, az éhségérzet, 
a homályos látás és a fáradtság. Kezelés nélkül életveszélyes állapot, diabetikus kóma ala-
kulhat ki. 

Ellenjavallt a cigi és az alkohol 

A 2-es típusú cukorbetegség esetén a probléma oka, hogy a szervezet nem tudja felhasz-
nálni a jelen lévő inzulint, mert a sejtek rezisztenssé váltak a jelenlétére. Ilyenkor szintén in-
zulinpótlásra, és szigorú diétára van szükség. Tünetei hasonlóak az 1-es típusúhoz, a diabe-
teses ember fáradtnak, szomjasnak érzi magát, gyakran émelyeg. A sebek a szokásosnál 
lassabban gyógyulnak, a beteg gyakrabban kap el fertőzéseket, látása homályossá, életlen-
né válhat, és testsúly csökkenést tapasztalhat. A cukorbetegség 2-es típusa sokkal ki-
sebb valószínűséggel alakul ki normál testsúlyú, rendszeresen sportoló, egészsége-
sen táplálkozó kamaszoknál, életmódunkra ezért is érdemes annyira odafigyelni! 

 
Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3310/cukorbetegseg  
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5. Forrás: freepik 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5251/tulsuly-es-az-agy-kapcsolata
https://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/121/a-2-es-tipusu-cukorbetegseg-es-tunetei
https://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/121/a-2-es-tipusu-cukorbetegseg-es-tunetei
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/5486/a-vese-szerepe
https://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/154/gyermekkori-cukorbetegseg-es-tunetei
https://www.webbeteg.hu/cikkek/cukorbetegseg/154/gyermekkori-cukorbetegseg-es-tunetei
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3310/cukorbetegseg
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6. Forrás: https://merokanal.hu/egyeb/fontos-informaciok-a-vizivasrol-itt-az-aqua-challenge-plakat/  

https://merokanal.hu/egyeb/fontos-informaciok-a-vizivasrol-itt-az-aqua-challenge-plakat/
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MAGYAR NYELVJÁRÁSOK NAPJA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyarságkutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatot hirdet ma-
gánszemélyek számára a II. Magyar nyelvjárások napja alkalmából a magyar nyelvjárá-
sok és területi változatok értékeinek megőrzése céljából az alábbi két témakörben: 

1. Szépirodalmi szövegek rövid prózai műfajban (elbeszélés, novella, vers stb.) való 
megalkotása. Ebben a kategóriában digitálisan lejegyzett szövegekkel lehet pályázni. 
 
2. Családi kincseink: szüleink, nagyszüleink családi nyelvjárási folklórszövegeinek 
(mese, monda, régi családi történet, találóskérdések, mondókák, archaikus ima stb.) 
gyűjtése. Ebben a kategóriában jó minőségű (minimum HD) digitális hangfelvétellel és/vagy 
lejegyzett szövegekkel is lehet pályázni. Az anyag terjedelme természetesen műfajfüggő, 
ezért a terjedelmi határok (5000–50.000 leütés) tájékoztató jellegűek, azoktól különösen in-
dokolt esetben mindkét irányban el lehet térni. 

 
Egy-egy pályázó mindkét témakörben is pályázhat, de ez természetesen nem elvárás. 
 
A pályázatok a magyar latinbetűs ábécé felhasználásával, de a nyelvjárási sajátosságok fel-
tüntetésével készüljenek. Fontos, hogy egyáltalán nem várunk tudományos lejegyzést, pusz-
tán azt, hogy a jellegzetes nyelvjárási szóalakokat és a kiejtési sajátságokat próbálja meg 
minél jobban érzékeltetni az alkotó, bármely Kárpát-medencei magyar nyelvjárásból szár-
mazzon is a pályamunkája. A lejegyzéshez a kiírók technikai segédletet tesznek közzé. 
Ugyanitt a 2. téma esetén hangfelvételt (is) választók is találnak közelebbi technikai útmuta-
tást. A segédlet kattintással innen tölthető le. 
 
A benyújtott pályamunka tartalmazza a beküldő nevét és életkorát, elektronikus és postai 
elérhetőségét, valamint beküldött pályamunkája címét, mégpedig egy, a pályázattól független 
lapon. Elektronikus beküldés esetén külön fájlban kérjük ezen adatokat. 
 
A zsűri a beérkezett műveket anonim módon értékeli és a legjobbakat pénz- és tárgyjutalom-
ban (nagyértékű könyvjutalomban) részesíti, lehetőség esetén a pályaművet kiadásra is java-
solja. A kiírók fenntartják a jogot arra, hogy a díjazottakkal felhasználói szerződést kössenek 
művük megjelentetésére. 
 
A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. október 20. 
 
A pályamunkákat az alábbi címen fogadjuk: 
 
1. kategória: janos_pusztay@hotmail.com 
2.kategória: toth.zsolt@mki.gov.hu 
 

Tovább: http://anyanyelvapolo.hu/magyar-nyelvjarasok-napja-palyazati-felhivas/  
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7. Forrás: http://anyanyelvapolo.hu/magyar-nyelvjarasok-napja-palyazati-felhivas/  

http://anyanyelvapolo.hu/wp-content/uploads/Nyelvjarasi-mintaszovegek_ND_2021.06.16-PP-bevezetessel-0622.pdf
mailto:janos_pusztay@hotmail.com
mailto:toth.zsolt@mki.gov.hu
http://anyanyelvapolo.hu/magyar-nyelvjarasok-napja-palyazati-felhivas/
http://anyanyelvapolo.hu/magyar-nyelvjarasok-napja-palyazati-felhivas/


 

Határtalanul 
 

A pályázati kiírások céljai határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határa-
in kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar 

fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. 

1. HAT-21-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

2. HAT-21-02 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak 

A pályázatra vonatkozó határidők: 

Mevalósítási időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. szeptember 27. 

Benyújtási határidő: 2021. október 29. 14.00 óra (közép-európai idő szerint). 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, amely elérhető: 
a https://nir.bgazrt.hu oldalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovább:: https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/  

 
*** 

Továbbra is lehet jelentkezni az ENSZ emberi jogi rövidfilm-
versenyére 

 
A pályaműveket november 5-ig lehet beküldeni. 

 
Egy évvel azután, hogy az egyenlőtlenségek és a kihívások még szembetűnőbbek lettek, a 

verseny szervezői szeretnék felhívni a figyelmet a szolidaritás és az együttműködés fontossá-
gára. Az elmúlt években a konfliktusok sokasága megmutatta, hogy határokon, szektorokon 

és nemzedékeken átnyúló együttműködésre van szükség ahhoz, hogy szembenézzünk a kihí-
vásokkal. Így az idei verseny témája: Csak együtt tudjuk kialakítani a jövőnket! 

#OnlyTogether 
 

A 2021-es emberi jogi rövidfilmversenyre minden 10 és 20 éves kor közötti diák nevezhet 
egyedül vagy iskolai osztályával közösen olyan rövidfilmekkel, amelyeket az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatának cikkei ihlettek. 
 

Idén először megszüntették az előzetes, júnusi regisztrációs határidőt, így azok az iskolák is 
lehetőséget kaptak, amelyek a tanév elején szereznek tudomást a versenyről, hogy még nov-

emberig elküldhessék a műveiket ebben a fontos témában. 
 

További információ a versenyfelhívásban olvasható. 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ENSZ_rovidfilmverseny_2021  
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8. Forrás: https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/  

https://nir.bgazrt.hu/
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/
https://unis.unvienna.org/pdf/2021/2021_THE_FUTURE_IS_OURS_TO_SEE_StudentShortFilmCompetition_HU_final.pdf
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ENSZ_rovidfilmverseny_2021
https://hatartalanul.net/hatartalanul-program-2021-evi-palyazati-kiirasok/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/mondj_verset_a_nagyival  
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10. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/mondj_verset_a_nagyival
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12.  Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/
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12.  Forrás: https://www.tiszamozi.hu/   

https://www.tiszamozi.hu/
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13. Forrás:  https://korosikultura.hu/nagykorostol_hollywoodig.html   

https://korosikultura.hu/nagykorostol_hollywoodig.html


 

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 

 
 

14.  Forrás: pixabay 

 

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 

 

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

