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Átadták Szolnok ifjúsági díjait 

 

Szolnok ifjúsági díját év-
ről évre március 15. ünne-
péhez kapcsolódva adják 
át olyan fiataloknak, akik 
kiemelkedően sokat tet-
tek a város diákéletéért, 
az ifjúság érdekében. 
 
2022-ben hárman részesül-
tek ebben az elismerésben. 
Háló Dániel a Szolnoki SZC 
Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola tanuló-
jaként, Szolnok diákpolgármestereként, valamint az iskolai diák-
önkormányzat elnökeként több tanéven át szervezte, irányította 
a fiatalok közösségi életét. 
 
Pethő Kinga a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium diákja, aki két tanéven keresztül az iskola diákön-
kormányzatának elnöke volt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Diákönkormányzat külkapcsolati koordinátora, később elnöke 
lett. Jelenleg is megyei képviselője az Országos Diáktanácsnak 
és tagja a Tudatos Ifjúsági Program elnökségének. A Szolnok 
Városi Diákok Tanácsa Kommunikációs és Működési Bizottsá-
gának elnöki tisztét töltötte be. 
 
Szepesi Krisztina a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Közép-
iskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes 
Adolf Szolnoki Tagintézményének képző- és iparművészeti sza-
kán végzett fiatal. Az iskola kitűnő diákja volt, valamint a Szol-
nok Városi Diákok Tanácsának tagja. A Verseghy Ferenc 
Könyvtár Ifjúsági részlegében évek óta segíti az ott működő kö-
zösségek munkáját. 

 
 

Forrás: https://alfoldhir.hu/2022/03/galeria-atadtak-szolnok-ifjusagi-dijait-2/  
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Középfokú felvételi eljárás (április) 
 
A középfokú iskolák április 12-ig elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló programban a jelent-
kezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket, majd azt − a Hivatal által megha-
tározott módon − megküldik a Hivatalnak.  

Április 29-ig megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasí-
tásról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a 
jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. Amennyiben a jelentkező 6 
vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre nyújtotta be a jelentkezését, az elutasításról nem 
kell az általános iskolát értesíteni. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának 
fel kell hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A 
jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell 
benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. 

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

*** 
 
Ez történik most a felsőfokú felvételiben 
 
Szépen halad előre a jelentkezés során rögzített adatok és feltöltött dokumentumok 
feldolgozása. Ebben a folyamatban az adatfeldolgozó munkatársak is átnézik az adat-
bázisban szereplő adatokat, illetve dokumentumokat, hogy legkésőbb április 19-én 
elindulhasson a felvételi ügyintézés. 
 
A jelentkezők legkésőbb 2021. április 20-tól folyamatosan nyomon követhetik az E-felvételi 
felületen a személyes adataikat, jelentkezéseiket, ellenőrizhetik a feltöltött dokumentumaik 
feldolgozottsági státuszát, a közhiteles nyilvántartásból származó információkat és adatokat. 
Láthatják majd a felvételi pontjaikat, letölthetik a Hivatal által küldött hivatalos értesítéseket, 
határozatokat, végzéseket (pl. hiánypótlási felszólítás, besorolási határozat stb.) is. Ezekről 
az Oktatási Hivatal e-mailben is értesítést küld. 
 
Az ügyintézési időszak 2022. július 7-ig tart. A ponthatárokat várhatóan július 21-én hirdetik 
ki. 

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/22A_ez_tortenik_most  
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Telón bankolók figyelem! 
 
A felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon egyre többen használják okostelefon-
jukat online vásárlásra. Az online bűnözők, látva az egyre növekvő aktivitásokat, újabb 
és újabb trükköket vetnek be a gyanútlan felhasználók megtévesztésére és kirablásá-
ra.     
 
Napjainkban már a hazai lakosság túlnyomó 
többsége használja az online kereskedelmet 
termékvásárlás, szállásfoglalás és számlák befi-
zetésére. Egy 2019-ben végzett kutatás kimu-
tatta, hogy a felnőtt internetezők 91 százaléka 
vásárol online, azaz hozzávetőlegesen 5,4 mil-
lió ember, ami 7 százalékos növekedést jelent 
az előző évi adatokhoz képest. Az asztali PC-k 
és laptopok mellett a mobilfizetési alkalmazások 
is egyre nagyobb térhódításba kezdtek. Míg a 
felnőtt internethasználók 47 százaléka számító-
gépről, addig 37 százalékuk már okostelefon-
ról, netbankon keresztül intézi pénzügyeit. 
 
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bizton-
sági problémák miatt különösen veszélyessé 
válhat az online bankolás és vásárlás okos-
telefonról. Biztonsági szakemberek felfedeztek 
egy rést, amely segítségével ellophatóak az ap-
pokban megadott belépési adatok. Ez a gyakor-
latban úgy néz ki, hogy a hackerek által létrehozott rosszindulatú appok képesek érzékelni 
az online fizetési alkalmazások elindítását, ezután pedig hamis (külsőleg az eredetivel meg-
szólalásig megegyező) bejelentkező felületet tudnak „maszkolni” a valódi belépőfelületük felé. 
Így a gyanútlan felhasználó megadja a felhasználónevét és jelszavát a hamis oldalra, amely-
lyel az internetes bűnözök visszaélhetnek.   Ráadásul az adatok megszerzése után valóban 
átirányítja a felhasználót az igazi alkalmazásba, így lehet, hogy a kevésbé tapasztaltak észre 
sem veszik, hogy bűncselekmény áldozatává váltak. 
 
Az internetes bűnözők a megszerzett adatokkal be tudnak jelentkezni például a Facebook 
fiókunkba, mivel a felhasználók többsége ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval lép be 
a legtöbb online alkalmazásba.  Rosszabb esetben a bűnözők ezekkel az adatokkal olyan 
webshop-ba is be tudnak jelentkezni, ahol meg van adva a bankkártyánk, mint fizető eszköz. 
Így csak egy címmódosítás szükséges és máris lehet rendelni a nevünkben árut, egy tőlünk 
távoli címre is. Hogyan tudunk védekezni a rosszindulatú applikációk ellen? A válasz na-
gyon egyszerű: minden online alkalmazásunknál a belépéshez használni kell a kétfaktoros 
azonosítást. Így, ha el is lopják a felhasználónevünket és jelszavunkat, a második faktornál, 
azaz az azonosítás második fázisában, az online bűnözők nem tudnak továbblépni. Tudniillik 
a második azonosítási fázisnál egy egyedi jelszót kapunk sms-ben, amelyet csak mi láthatunk 
mobiltelefonunkon, a hackerek nem jutnak hozzá. 
 
A kétfaktoros azonosítás mellett az okoseszközökön végzett biztonságos netbankoláshoz ér-
demes betartani az alábbi szabályokat:   
 

1.  Ne használjuk netbank használatra azt az okoseszközt, amelyre a Banktól kapott 
SMS üzeneteket is kapjuk! 

2.  Használjunk képernyőzár feloldás elleni védelmet (PIN kód, egyedi mintázat)! 

3.  Ne tároljunk személyes adatokat (bankkártyaszám, PIN kód) az okoskészülékünkön! 
 
 Tovább: https://futournet.hu/digilet/telon-bankolok-figyelem  
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https://futournet.hu/digilet/telon-bankolok-figyelem


 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor 
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Tippek a tavaszi fáradtság leküzdéséhez 

A hosszúhétvégén végérvényesen megérkezett a tavasz, és az előrejelzések szerint túl 
nagy hidegek már nem is térnek vissza. Ahogy a természet is éledezik, úgy kellene ne-
künk is feltöltődni energiával, mégis sokan ilyenkor bágyadtságot, ingerültséget, alu-
székonyságot tapasztalnak magukon. Ez a tavaszi fáradtság. 

 

Mi váltja ki? 

A fáradtságérzet kialakulását elsősor-
ban a hormonháztartásunkban lezajló 
folyamatok okozzák, mégpedig az 
„alvási hormon”, a melatonin és a 
„boldogsághormon”, a szerotonin 
szintjének szezonális ingadozása. 

Télen, amikor a nappalok rövidebbek, 
és kevesebb napfényhez jut a szerve-
zet, fokozódik a melatoninképződés, 
és ezzel együtt megnő az alvásigény. 
A tavasz közeledtével a napok hosz-
szabbodásával több fény éri szerve-
zetünket, csökken a melatoninproduk-
ció, és ez átmeneti zavart okoz az al-
vás-ébrenlét bioritmusában. 

A tavaszi fáradtság hatásait könnyen 
lehet tompítani, ha megfogadunk né-
hány jó tanácsot. 

 

A testmozgás gyógyszer 

Irány a természet, és dolgoztassátok meg a téli időszakban berozsdásodott tagjaitokat! A 
sport keringésre, izomzatra, csontokra gyakorolt pozitív hatása egyértelmű, de emellett nagy 
szerepet játszik a szervezetünkben a jó közérzetért felelős anyagok (noradrenalin, szerotonin, 
endorfin) termelésében. 

Frissítő zuhannyal induljon a nap! 

Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy jéghideg vízzel sokkoljátok a szervezeteteket reggelente. A 
kellemesen meleg tusolás közben időnként rövid időre fokozatosan csökkentsétek a hőmér-
sékletet, majd állítsátok vissza az optimális hőfokra. Ezzel a módszerrel a test és az elme is 
megfelelő fordulatszámra pörög fel, és jobban indul a nap. 

Eszem-iszom. De mit és mennyit? 

Inkább többször keveset egyetek, így a táplálék feldolgozás nem terheli annyira a szerveze-
tet. Gyakran a téli időszak vitaminhiányos étrendje vezet a tavaszi fáradtsághoz, így fontos, 
hogy a zöldség- és gyümölcsfélék meghatározó szerepet kapjanak az étkezéseknél. A vízház-
tartásra is érdemes odafigyelni, a megszokottnál több folyadékot fogyasszatok, lehetőleg 
ásványvíz, zöldség- és gyümölcslé formájában, ami a salakanyagok kiválasztása szempontjá-
ból nagyon fontos! 

 

Tovább: https://futournet.hu/eletmod/tippek-a-tavaszi-faradtsag-lekuzdesehez  
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Magyar nyelvi tájkép a kárpát-medencében  
 
 

A Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpontja 2021-ben meghirde-
ti Magyar nyelvi tájkép a Kárpát-medencében című pályázatát 11–19 éves diákok, va-

lamint felkészítő tanáraik számára! 
 
 

A pályázat célja, hogy a tanulók… 
 

- ismerjék meg közelebbről az anyanyelvünket érő idegen nyelvi hatásokat;  
- gondolkodjanak el a magyar nyelvet formáló külső hatások okain és következményein;  

- lehetőséget kapjanak arra, hogy közelebbről vegyék szemügyre az anyanyelv identitáski-
fejező és -formáló szerepét. 

 
A pályázat két fő témája: 

A. Angol szavak, kifejezések magyar táblákon, feliratokon 
B. Két- és többnyelvű táblák, feliratok 

 
 

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. április 29. péntek  
Az eredményhirdetés napja: 2022. május 31. kedd 

 
A pályázati anyagot és a kitöltött tartozékokat postán és elektronikusan is be kell küldeni 

a következő címre:  
 

Magyarságkutató Intézet, 1051 Budapest, Nádor utca 36. 
 

nyelvipalyazat@mki.gov.hu 
 

Jelige (az elektronikus levél tárgya): Magyar nyelvi tájkép 
 
 
 
Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/magyar-nyelvi-tajkep-a-karpat-medenceben-palyazat-diakok-es-tanaraik-reszere/  
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MÉHBARÁT KERTEK – MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méhészet folyóirat együttműködésben a Drót alkotói portállal, a Magyar Írószövetség-
gel és az xForest.hu-val művészeti pályázatot hirdet MÉHBARÁT KERTEK címmel. 

Miért fontosak a méhbarát kertek? Milyen eszközökkel tudjuk méhbaráttá tenni a környeze-
tünket kicsiben és nagyban? Mi történik jelenleg a beporzó rovarokkal? Milyenné válna a vi-
lág a méhek és más beporzó rovarok nélkül? 

Ezekre a kérdésekre várjuk a választ a pályaműveken keresztül három kategóriában és két 
korcsoportban. 

Kategóriák: 

1.Rajz-festészet: szabadon választott technikával A/4-es méretben készítsd el, és szkennelve 
vagy fotózva küldd el nekünk! 

2.Irodalom: szabadon választott műfajban legfeljebb 4000 leütés szóköz nélkül, pdf, doc vagy 
docx formátumban küldd el nekünk! 

Tervezés: szabadon választott technikával tervezz meg egy “Méhbarát kert” táblát, A/4-es 
méretben készítsd el, és szkennelve vagy fotózva küldd el nekünk! 

Korcsoportok mindhárom kategóriában: 

1.Gyerek: 3-14 éves korig 

Felnőtt: 14 éves kor felett 

A pályamunkákat elektronikusan várjuk a mehbaratkertek@gmail.com email címre 
2022. március 10. és május 20. között. 

Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/mehbarat-kertek-muveszeti-palyazat/  
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https://korosikultura.hu/100_eve_szuletett_balint_agnes.html
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https://vfmk.hu/2022/02/22/husveti-csaladi-delutan-2022-04-09/
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https://korosikultura.hu/egy_csepp_kolteszet.html
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http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/23_szolnoki_utazas_kiallitas_923


 

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 

 
 

11.  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 

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

