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Átadták Szolnok Város Ifjúsági Díjait 

 

A Fiatalok Világnapján, 2021. augusztus 12-én, ünnepélyes kere-
tek között került sor Szolnok Város Ifjúsági Díjainak átadására 
Szolnokon a SZIFON - Szolnoki Ifjúsági Közösségi Tér - előtti te-
rületen.  

A díjat tizenkét évvel ezelőtt alapította a helyi közgyűlés a Városi Diá-
kok Tanácsa kezdeményezésére a szolnoki diákok életében tevékeny-
kedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül . 

Az elismeréseket Szalay Ferenc polgármester és Kelemen Balázs, 
Magyarország 5. ENSZ Ifjúsági Küldötte nyújtotta át Horváth Ábel Oli-
vérnek, Nagy Dorina Katának, és Pakai Patríciának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://jnsz.hu/aktualis/2021/08/atadtak-a-szolnok-varos-ifjusagi-dijakat 
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1. Forrás: freepik 



 

A 2021/2022. tanév rendje 

 

 

A tanítási év első napja: 2021. szeptember 1. 
(szerda) az utolsó tanítási nap: 2021. június 15. 
(szerda.) A tanítási napok száma 181, a szakgimnázi-
umokban 179, gimnáziumokban és szakiskolákban 
180 nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy 
befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási 
nap: 2022. április 29. A két évfolyamos rész-
szakképesítésekre való felkészítést folytató szakisko-
lákban: 2022. május 31.  

Az első félév 2022. január 21-ig tart majd, az iskolák 
január 28-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi 
eredményekről.  

 

Tanítási szünetek  
 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítá-
si nap 2021. november 2. (kedd).  
 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási 
nap 2022. január 3. (hétfő).  
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első taní-
tási nap 2022. április 20. (szerda).  

 
 

Érettségi vizsgaidőszakok  
 
Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-én kezdődik, az írásbeli vizsgák október 28-ig tar-
tanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15. között tartják, a középszin-
tű szóbeliket november 22-26. között.  
 
A tavaszi érettségi vizsgák 2021. május 2-án (hétfő) kezdődnek.  
 

 
Témahetek és témanap 

 
A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között,  
 
A Digitális Témahét 2022. április 4-8. között,  
 
A Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. között,  
 
A Magyar Diáksport Napja 2021. szeptember 24-én lesz .  
 
 

 
 

Az emberi erőforrások minisztere 20/2021 (VI.8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről (Magyar Közlöny 2021/105.)  
 

Forrás: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/5687c6701ffb68ce2483aa5fde182fd1c8433477/megtekintes   

  

 

VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM AKTUALITÁSOK    OLDAL  2 

2. Forrás: pixabay 



Szeptember 6-tól látható a televízióban az Ifjú tudósok vetélkedő 
 

Szeptember 6-tól vetíti az M5, a közmédia kulturális csatornája az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedője, az Ifjú tudósok első évadának 
televíziós elődöntőit, középdöntőit és döntőit. A történelemből, biológiából és kémiából 
meghirdetett versenyre Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11–12.-es kö-
zépiskolások nevezhettek. 

A vetélkedő célja, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók bemutathassák egy adott tudomány-
ban való jártasságukat, kimagasló tudásukat; egyúttal példát is adjanak hazai és külhoni diáktár-
saiknak, illetve a széles közönségnek: megéri tanulni, elmélyülni egy tudományterületben. A tele-
víziós döntők pedig kreatív, izgalmas feladatokon keresztül teszik láthatóvá, hogyan jelenik meg 
a tudomány a mindennapjainkban, hiszen az érdeklődők számos hétköznapi jelenségre is ma-
gyarázatot kapnak a műsorban; továbbá érdekes történelmi összefüggéseket is megismerhet-
nek. 

A vetélkedőre csaknem 3 500-an neveztek, a 2020. novemberi első megmérettetésen történe-
lemből 50-en, biológiából 48-an, kémiából pedig 49-en jutottak tovább. A 2021. februárban meg-
rendezett regionális fordulóból tudományterületenként 8 tanuló vehet részt a televíziós vetélke-
dőn. Az elő- és középdöntők, valamint a döntők is páros megmérettetésekből állnak: a történe-
lem, a biológia és a kémia izgalmas világába is egy-egy hétig kalauzolják el a nézőket a verseny-
zők; az elődöntők nyerteseinek a középdöntőkben, majd a legjobbaknak a döntőkben is szurkol-
hat a közönség. A diákokat elismert tudósokból álló zsűri értékeli, a feladatok megoldásában a 
három-három zsűritag segítheti, vagy éppen el is bizonytalaníthatja a versenyzőket. A meglepő, 
változatos kérdések között rövid, egyszavas választ, illetve hosszabb érvelést igénylő feladatok 
is szerepelnek, továbbá a természettudományban induló versenyzők különféle kísérleteket is be-
mutatnak a stúdióban. Így nemcsak tudásra, hanem gyorsaságra, találékonyságra és jó előadói 
készségre is szükség van a győzelemhez. 

Hétköznapokon 17.30, szombatonként 18.40, vasárnapokon 18.35 órakor látható a műsor az M5
-ön. A vasárnap esti adásokban: szeptember 12-én, 19-én és 26-án kerül sor a döntőkre, ekkor 
derül ki, kik lesznek az Év Ifjú tudósai. Az elismeréseket prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőfor-
rások minisztere nyújtja át a helyezetteknek. 

A döntőbe bejutott Sajó Zalán, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium tizenkettedik osz-
tályos tanulója történelem tanulmányterületen. Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez! 

További részletek az Ifjú tudósok Facebook-odalán, valamint az M5 Facebook-
oldalán olvashatók.  

Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/ifju_tudosok_vetelkedo/ 

 A versenyt a 2021/2022-es tanévben ismét meghirdették - ld. 9. o. 
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3. Forrás: https://www.oktatas.hu/  

https://www.facebook.com/ifjutudosok
https://www.facebook.com/m5tvhu
https://www.facebook.com/m5tvhu


 

 

Az internet jobban ismer minket, mint a saját édesanyánk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összegyűjtöttünk hat online videót, melyek feldolgozzák napjaink online kihívásait, problé-
máit és betegségeit. Jöhet bármilyen rázós helyzet az online úton (megfélemlítés, zaklatás, 
adatlopás vagy éppen internetfüggőség), létezik megoldás! A védekezés hatásos eszközei 

az alábbi videókban találhatók meg: 
 
 

1. Mit mutatsz meg a webkamerádnak? 
 https://www.youtube.com/watch?v=UeZG6ofXvM0 

(forrás: saferinternet.hu) 
 

2. Az élet offline zajlik! 
https://www.youtube.com/watch?v=wLUEoNKokFk 

(forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság)   
  

3. Ne küldj magadról olyan képet, amit nem mutatnál meg bárkinek! 
 https://www.youtube.com/watch?v=t56c6fWDk24 

(forrás: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
  

4.Tényleg ne! 
https://www.youtube.com/watch?v=ufTgIJ2zKTE 

(forrás: EUROPOLtube) 
  

5. Durvább, mint gondolnád! 
https://www.youtube.com/watch?v=tXvTNR0w3M8 

(forrás: UNICEF) 
  

6. Ne dőlj be a kamu nyereményjátékoknak! 
https://www.youtube.com/watch?v=hdFiDalY7Cs 

(forrás: Digitális Immunerősítő Program) 
 
 

 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/az-internet-jobban-ismer-minket-mint-a-sajat-edesanyank  
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4. Forrás: pixabay 



 

 

 

Segítség az 1-es típusú diabétesszel élő gyerekek számára 

 

2021. szeptember 1-jétől minden óvodában, valamint általános iskolában lesz olyan 
szakember, akihez az 1-es típusú diabéteszes gyerekek szükség esetén segítségért for-

dulhatnak, legyen szó vércukorszint mérésről, vagy inzulin beadásáról. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatályos mó-
dosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és tanulók esetében az óvo-
da, valamint az iskola 1–8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alap-

vető speciális ellátásról. 

Ezen feladatok ellátását a jogszabályban meghatározott intézményi kör az iskolaorvos és 
védőnő, vagy a megfelelő szakmai továbbképzést elvégző, pedagógus vagy legalább érett-
ségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglal-

koztatott személy révén biztosíthatja. 

 

Tovább: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/diabeteszrol_dietetikarol_ped_tovabbkepzes_2021/ 

  
 

 
 
 

 

 

.  
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5. Forrás: unsplash 



 

Gluténmentes diéta: otthoni étkezés vs. étterem 

 

Két fő módja van az otthoni gluténmentes étkezésnek. Sok 
család teljesen glutén-mentessé varázsolja konyháját, 
minden gluténtartalmú ételt mellőz, fertőtleníti, vagy telje-
sen felújítja, esetleg kiselejtezi konyhai felszerelését. 

Más családok tartanak otthon glutén tartalmú ételeket, de 
szigorú szabályok szerint csak glutén-mentes fogásokat 
készítenek. Ha az utóbbit választjátok, mindenképpen győ-
ződj meg róla, hogy nehogy glutén keveredjen a glutén-
mentes ételbe, mert a glutén szennyezettség komoly koc-
kázatot jelent a gluténérzékenyeknek. 

 

Itt van néhány tipp, hogy hogyan csökkentheted a glutén 
szennyezettség kockázatát a saját konyhádban: 

 

A gluténmentes ételeket szeparált szekrényben tárold! 

Légmetesen zárt tartályban tárold! 

A gluténmentes lisztet légmentesen zártan tárold a mélyhűtőben! 

Vegyél külön vajat, mogyoróvajat, vajkémet! (Hogy megelőzd a szennyeződést a búzakenyér mor-
zsái által!) 

Használj külön szűrőt, szivacsot, pirítóssütőt, kenyérsütőt, tányértörlő rongyot, és fa konyhai 
edényt a gluténmentes főzéshez! 

Gyakran tisztítsd a mérőedényeket, a vágódeszkát, a kanalakat, a mikrót, az edényfogót, és a 
serpenyőket, edényeket! 

 

Gluténmentes étkezés házon kívül 

A legjobb módja a gluténmentes diétának, ha időben megtervezed az étkezéseidet. Ez nem hang-
zik könnyű feladatnak, de a következő tanácsok talán segítenek: 

Menet közben, vagy iskolában étkezés 

Reggelizz otthon, vagy készítsd magadnak gluténmentes reggelit, amit el tudsz vinni az iskolába! 
Kérj segítséget szüleidtől, dietetikustól, vagy az iskolaorvostól, hogy találj néhány glutén-mentes 
reggeli, illetve ebéd lehetőséget az iskolában. Az ebédedet pakold egy elszigetelt táskába, ha me-
net közben, vagy az iskolában tervezel enni! Tarts magadnál néhány gluténmentes nasit, mint pél-
dául gyümölcs, sajtrudacskák, diákcsemege, vagy popcorn! 

Étteremben étkezés 

Hogyha étterembe szeretnél menni, akkor olyan helyet válassz, ahol biztosan van gluténmentes 
menü, vagy beszélj az étterem vezetőjével, hogy van-e bármilyen gluténmentes lehetőség. Ne 
felejtsd el figyelmeztetni a chefet, vagy magát az étterem vezetőjét, hogy mind az étkezés, mind a 
készítése teljesen gluténmentes kell, hogy legyen. Egyre több étterem vesz fel az étlapra glutén-
mentes választékot. 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/8112/glutenmentes-dieta  
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   PÁLYÁZATOK  OLDAL  7  
 

 

 

Nagylátószög alkotópályázat középiskolásoknak 

 

A Ludwig Múzeum és a Nemzeti 
Filmintézet – Filmarchívum a 
Klassz program keretében közös 
alkotópályázatot hirdet középisko-
lásoknak a Nagylátószög. 120 éves 
a magyar film című kiállításhoz 
kapcsolódóan. 

Három témában lehet pályázni:   
 
Készíts plakátot Törőcsik Mari va-
lamely filmjéhez! 
Bőséges a választék, hiszen a szí-
nésznő közel 100 nagyjáték filmben 
szerepelt az 1956-os Körhintától a 
2017-ben készült Aurora Boreális-ig. A plakát bármilyen technikával készülhet: festés, grafi-
ka, montázs, digitális technika stb. Legalább A3-as méretű legyen az alkotásod. Ügyelj a pla-
kát műfaji sajátosságaira! A pályázati munkádat pdf-ben küldd el nekünk, a fájl ne legyen na-
gyobb 30 MB-nál. A gépeden mentsd el a nagyobb méretű fájlt is, mert ha nyersz a pályáza-
ton, szükségünk lesz rá, hogy kinyomtathassuk, illetve az eredeti plakátra is szükségünk lesz 
– abban az esetben, ha papírra dolgoztál. A Filmkereső vagy az Alapfilmek oldalon találsz 
filmötleteket.     
 
Készíts mozgó filmplakátot egy magyar animációs filmhez vagy egy kísérleti filmhez! 
A magyar animációs filmek közül bizonyosan sokat ismertek, nem egy közülük nemzetközi 
díjat is nyert. A kísérleti filmek sajátos műfaja a filmművészetnek. Róluk itt tudhatsz meg töb-
bet az Alapfilmek oldalon. A plakátodat bármilyen technikával elkészítheted. Digitalizáld a ké-
peket, és mozgasd meg azokat. Az animációd ne legyen hosszabb 5 mp-nél! Itt találsz példá-
kat arra, hogy a MOME diákjai hogy mozgattak meg régi filmplakátokat. A mozgó plakátot gif-
ben küldd el, a fájl ne legyen nagyobb 30 MB-nál. 
 
Készíts storyboardot egy magyar film „kimaradt” jelenetéhez vagy alternatív befejezé-
séhez! 
A storyboard grafikai eszközökkel rajzolja meg a rendező számára a filmes képi látványt. Ha 
egy filmmel kapcsolatban hiányérzeted volt, például szeretted volna, ha más a vége, itt az 
alkalom, hogy kiegészítsd, újra gondold, újra rendezd! Rajzolj storyboardot a te alternatív be-
fejezésedhez vagy egy új jelenethez! A storyboardod készülhet hagyományos grafikai eszkö-
zökkel, de digitális technikával is. A pályázati munkádat pdf-ben küldd el nekünk, a fájl ne le-
gyen nagyobb 30 MB-nál, legfeljebb 18 kockából álljon és legfeljebb 3 oldalas (A4) legyen. 
Izgalmas példákat találsz Kurt van der Basch, storyboard rajzoló honlapján és ebből a videó-
ból megtudhatod mit csinál egy storyboard rajzoló. 
 
A pályázatra minden témában lehet jelentkezni, egy-egy témára legfeljebb két pályamű-
vet lehet beküldeni (összesen legfeljebb hatot).   
 
Jelentkezés itt, ha már elmúltál 18 éves. 
Jelentkezés itt, ha még nem múltál el 18 éves. 
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 3., vasárnap éjfél 

Díjátadó: 2021. október 28., csütörtök (A változtatás jogát fenntartjuk!) 

Tovább: https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/palyazatok/nagylatoszog-alkotopalyazat-kozepiskolasoknak 

VI. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

7. Forrás: https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/palyazatok/nagylatoszog-
alkotopalyazat-kozepiskolasoknak 

https://filmkereso.filmarchiv.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/cimke/k%C3%ADs%C3%A9rletifilm
http://mandarchiv.hu/cikk/2450/Megmozditott_filmplakatok_a_MOME_hallgatoitol
http://mandarchiv.hu/cikk/2450/Megmozditott_filmplakatok_a_MOME_hallgatoitol
https://www.kurtvanderbasch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oec34XgifHU
https://www.youtube.com/watch?v=oec34XgifHU
https://filmarchiv.hu/hu/urlapok/nagylatoszog-alkotopalyazat-18-ev-felett
https://filmarchiv.hu/hu/urlapok/nagylatoszog-alkotopalyazat-18-ev-alatt


 

Duna Művészeti Mestere 2021 

A GWP Magyarország Alapítvány a Nemzetközi 
Duna Nap alkalmából 2021-ben ismét meghir-
deti a Duna Művészeti Mestere (DAM) alkotói 
pályázatot. 

A pályázaton 6-18 éves korú diákok jelentkezését 
várjuk. A verseny feladata, hogy a pályázók folyók, 
tavak partján tett látogatás alapján, a vízi környe-
zet ösztönző hatására, az ott talált tárgyakból-
tárgyakkal, anyagokból-anyagokkal alkotásokat hoz-
zanak létre. 

Várjuk az alkotásról (pl. szobor) készült fotókat, kisfilmeket, illetve térképeket. 

A jelentkezéseket a gwpmo@gwpmo.hu e-mailcímre várjuk. 

A beküldés határideje: 2021 október 3. 

 

Tovább: https://pafi.hu/palyazat/duna-muveszeti-mestere-2021   

 
*** 
 

Formáld a világod! Szabadfogású Számítógép Verseny 2021 
 

Ha automata locsolórendszer ad vizet a szobanövényeidnek, a telefonos videóidból rö-
vidfilmeket készítesz, hanginstallációvá alakult a szobád a karanténban vagy ha bármi-
lyen mindennapi problémára informatikai megoldást találtál, ez a verseny neked való.  

A világ újraformálásához te is hozzájárulhatsz! 
 

19 éves kor alatt bármilyen alkotással nevezhetsz, ami digitális eszközzel készült, lehet akár 
animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, 
robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb digitális megoldás. A legfonto-

sabb az eredeti ötlet és a kreativitás! 
 

Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet versenyünkre. Jelentkezhetsz egyéni-
leg vagy csapatban is, ha nem töltötted még be a 19. évedet! Nevezhetsz Magyarországról és 

akár a határon túlról is. 
 

A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pá-
lyamunkákat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett akár külföldi partnerversenyeinkre, 

Németországba és Ausztriába is lehetőségük lehet kilátogatni! 
 

Határidő: 2021. október 4. (hétfő) éjfél 
 

Tovább: https://www.formaldavilagod.hu/2021/#verseny  
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10. Forrás: unsplash 

9. Forrás: unsplash 

11. Forrás: unsplash 

https://www.formaldavilagod.hu/2021/#verseny


 
 

 

Ifjú Tudósok  
Tudományos Középiskolai Vetélkedő 

 
 
 
A részvétel feltételei 
 
A vetélkedőn a magyarországi, továbbá a Kárpát-
medence államaiban (Ausztria, Horvátország, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) működő középis-
kolák 2021/2022. tanévben 11-12. évfolyamos tanulói 
egyénileg vehetnek részt. A tanulók nevezését, a vetélke-
dőn való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felké-
szülésének támogatását az érintett középiskola intéz-
ményvezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelent- 
kezhet. 
 
A tanulókat a velük jogviszonyban álló iskola igazgatója regisztrálja. A jelentkezés elektroniku-
san történik, amelynek folyamata: 
 
- magyarországi és határon túli versenyzők esetében az alábbi oldalon keresztül:  
 
https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 
 
 
A 2021/2022-es tanévben a tanulóval jogviszonyban álló iskola intézményvezetője az aláírt 
hozzájáruló nyilatkozatot kérjük, hogy egy eredeti példányban a vetélkedőre történő jelentkezé-
si határidőig küldje meg az Oktatási Hivatal részére (Oktatási Hivatal 1363 Budapest, Pf. 19.). 
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a vetélkedő nevét: „Ifjú tudósok” tudományos középisko-
lai vetélkedő 2021/2022 tanév. 
 
A jelentkezés és a részvétel ingyenes. 
 
Jelentkezési időszak: 2021. szeptember 1. – 2021. október 4. között lehet. 
 
 
Tovább: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/  
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12. Forrás: https://
ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 

13. Forrás: https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

Érdekes Szolnok 

 

Barangold be az Agóra titkos ré-
szeit!  
Megmutatjuk Neked a látogatóktól 
elzárt helyeinket. 

Regisztrálj az informacio@ankk.hu 
címen előző nap délig! 

 
Fontos!  

Csak előzetes regisztráció alapján, 
18 éven felülieknek,egyszerre max. 
10 fős csoportokban. 

Vedd figyelembe, hogy akár lépcsőn 
és létrán is kell mászni, ezért lapos, 
kényelmes cipőben és olyan ruhában 
gyere, ami nem baj, ha esetleg ko-
szos lesz. 

Találkozó az Agóra főbejáratánál. 

 

Tovább: http://www.agoraszolnok.hu/
rendezvenyeink/erdekes_szolnok_814 
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14. Forrás:  http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/erdekes_szolnok_814 

15. Forrás: pixabay 
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16. Forrás: https://korosikultura.hu/kulturalis_orokseg_napja.html  



 

 

58. Tiszaligeti Napok 

2021. szeptember 22-szeptember 25. 

Szolnok 

 

A nevezők nem kevesebb, mint 17 számban, csapat-és egyéni versenyeken próbálhatják 
ki magukat. A kispályás foci, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a lövészet és a sakk 
mellett nem maradhatnak el a zsinórlabda, valamint a tűzharc küzdelmei sem. Újdonság 

az asztalitenisz, a street-workout, a frizbi és a gyalogtúra. 

Ebben az évben kiemelt hangsúlyt kap a kerékpáros ügyességi verseny, illetve a 8-10 kilómé-
teres Városnéző és Természetjáró kerékpártúra az Európai Mobilitási Hét—Autómentes nap 

keretében. Ennek részeként valósul meg a mozgásos tájékozódási verseny és a gyalogtúra is. 

 

Tovább: http://www.szolnoktourinform.hu/programok/58-tiszaligeti-napok-6195.html   
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17. Forrás: pixabay 

http://www.szolnoktourinform.hu/programok/58-tiszaligeti-napok-6195.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 

 
 

18. 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 

 

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

