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Diákparlament Szolnokon 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2022. 
novemberében zajlott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákparla-
ment. A rendezvényen az intézményi delegáltak a következő Or-
szágos Diákparlamentre küldötteket, valamint Országos Diákta-
nács tagot és póttagot választottak. 

2022. november 23-án Szolnokon, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti 
Iskolában üléseztek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei diákparlament 
résztvevői. Az intézményi küldöttek az alábbi 10 főt választottak, akik 
Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
képviselik majd a következő ese-
dékes Országos Diákparlamen-
ten: 

Csengeri Albert (Szolnok Városi 
Tehetséggondozó Szakkollégium 
Bán Úti Tagintézménye) 
Dankó Andor Péter (Szolnok Vá-
rosi Tehetséggondozó Szakkollé-
gium Tiszaparti Tagintézménye) 
Fülöp Zsombor (Kassai Úti Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola) 
Mátyus Lili (Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és 
Kollégium) 
Nagy Boglárka (Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium) 
Szálkai Kíra (Lehel Vezér Gimnázium) 
Szécsi Anna Sára (Verseghy Ferenc Gimnázium) 
Tóth Ákos (Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium) 
Vincze Dávid (Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium) 
Virág Imre János (Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium) 

ODT-tagnak Dankó Andor Pétert (Szolnok Városi Tehetséggondozó 
Szakkollégium Tiszaparti Tagintézménye) választották, a póttag pe-
dig Mátyus Lili (Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium 
és Kollégium) lett. 

Eredményes munkát kívánunk valamennyi újonnan megválasztott de-
legáltnak, illetve pótdelegáltnak! 

  

 

A TARTALOMBÓL: 

AKTUALITÁSOK 1-2 

DIGITÁLIS VILÁG 3 

ÉLETMÓD 4 

PÁLYÁZATOK 5-6 

PROGRAMOK 7-9 

A képet készítette: Csák Vivien POK-munkatárs 



 

Középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése (január) 
 

Azon jelentkezők, akiknek a felvételi 
lapjait az általános iskola állítja elő az 
általános iskola által meghatározott 
formában és az általános iskola által 
megjelölt időpontig leadják a felvételi 
lapok kitöltéséhez szükséges, a jelent-
kezési szándékukra vonatkozó infor-
mációkat az iskolában. 

Az egyéni jelentkezők január elejétől 
elkezdhetik a jelentkezések rögzítését 
a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer 
egyéni jelentkezők számára készített 
felületén, és ugyanitt előállíthatják a 
felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) 
és tanulói adatlap). 

 

Általános iskolák 

Január elejétől elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseinek rögzítését a 
KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt 
előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

Középiskolák 

Január 20-án az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények meg-
szervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

2020. január 21., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező közép-
fokú iskolákban. 

2020. január 31., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező 
középfokú iskolákban azon jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 
miatt nem tudtak részt venni. 

A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési 
határidők: 

- A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő 
nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére. 

- A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutató-
tól eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő első munkanapon tizenhat óráig észre-
vételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló ha-
táridő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási 
kérelem benyújtási határideje jogvesztő.) 

- A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három 
munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevé-
telt tevővel. 

- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi ész-
revételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbe-
zést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Ok-
tatási Hivatalnak. 

- Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bí-
rálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

 

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


 
 

Digitális tudástár indult az online tér biztonságos  
és tudatos használatáért 

 
A Digipedia névű oldalt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy 
szakmailag megalapozott, hiteles válaszokat adjon a digitális világ használatához kap-
csolódó kérdésekre. 
 
A szakértők által összeállított platform célja, hogy referenciapont legyen mindazok számára, 
akik tájékozódni szeretnének a technológiai eszközökkel és online platformokkal kapcsola-
tos kérdésekben. Az ingyenesen elérhető, folyamatosan bővülő tartalmak konkrét, kéz-
zelfogható tanácsokkal segítik a sikeres és biztonságos eligazodást a virtuális térben. 
 
A Digipedia folyamatosan bővülő tartalomlistája olyan témákat ölel fel, mint a személyes 
adatvédelem és a phishing, az 5G és az okosotthonok, a fintech megoldások és a kriptova-
luták, az online zaklatás elkerülése, a hasznos szűrőszoftverek használata, az e-banking, a 
biztonságos online vásárlás. 
 
Emellett olyan etikai, pszichológiai kérdésekre is választ kaphatnak az olvasók, mint az 
internetfüggőség jeleinek felismerése, hogyan kerülhető el, hogy az online térben nem kí-
vánt képek és információk terjedjenek róluk, és hogyan érdemes szűrni az információkat az 
influenszerekkel teli közösségi médiában. 
 
A Digipedia tudástára a itt érhető el. 
 
 
Szerző: Dávid Tamás 
 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/digipedia-tudastar  
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3.  Forrás:  Unsplash 

https://digipedia.hu/
https://futournet.hu/digilet/digipedia-tudastar


 

 
Hogyan maradj fitt hideg időben is? 

 
A hideg évszakokban nehezen vesszük rá magunkat, hogy a szabadban sportoljunk, 
pedig a vérkeringésnek és érrendszernek a hidegben végzett mozgás kedvez legin-
kább. Az alacsony hőmérséklet tehát mégsem elég ok arra, hogy ne tartsd magad 
kondiban! 
 
Hideg időben a vénák összehúzódnak, ami 
erősíti az ereket, csökkenti a visszerek ki-
alakulásának veszélyét, ráadásul nagyobb 
teljesítményre vagy képes, mert hidegben 
a szervezetnek nem kell hűtenie magát, 
így ez nem von el fölösleges energiát. 
Emellett hidegben a legtöbb vírus és baci-
lus elpusztul, így a friss levegőn végzett 
testmozgás nem megbetegít, hanem kife-
jezetten egészséges. Nem utolsó szem-
pont az sem, hogy a sötét őszi és téli na-
pokon a természetes fényben történő moz-
gás a hangulatodat is pozitívan befolyásol-
ja. 
 
Biztonsági tanácsok az edzéshez 
 
Fontos a réteges, jó nedvszívó képességű 
ruházat. Legyen rajtad kesztyű, s ne feled-
kezz meg a sapkáról és sálról sem! A ci-
pőd ne legyen túl szűk, mert abban jobban 
fázik a láb. 
Hidegben még fontosabb az alapos beme-
legítés, s ha lehet, inkább rövidebb, de in-
tenzívebb edzéseket tarts! A hideg ellené-
re ne feledkezz meg a megfelelő hidratá-
lásról, hiszen izzadással télen is sok folya-
dékot vesztesz. Használj fényvédő krémet 
is! Sok mód van rá, hogy fitt maradhass 
akkor is, ha a hidegben való mozgástól 
ódzkodsz. 
 
1. Menj úszni! Az úszómedence az egyik legkellemesebb hely ahol lehetsz, amikor kint hi-
deg van. Úszással minden izmod átmozgatod, a szíved és a tüdőd erősödik, miközben vé-
ded az ízületeidet a sérülésektől. Az úszás utáni szauna vagy gőzfürdő pedig kellemesen 
ellazít, feltölt. 
 
2. Eddz a déli vagy kora délutáni órákban! Ebben az időszakban a hőmérséklet sokkal 
kellemesebb, és biztonságosabb, ha ilyenkor mész erősíteni a szabad levegőre, különösen, 
ha futni vagy biciklizni szeretnél. 
 
3. Menj edzőterembe! Az időjárás nem lesz probléma bent, és kiélvezheted a különböző 
gépek előnyeit. 
Lehetséges tehát, hogy fitt maradj a hideg időben is. Ne feledd, csak elhatározás és akarat-
erő kérdése, és mire újra eljön a bikini szezon, bátran vállalhatod izmos formáidat! 
 
 
Forrás: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4163/hideg-ido-testedzes  
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4. Forrás: unsplash 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4163/hideg-ido-testedzes


 

A Magyar Kultúra Napja – Tanulmány- és szépíró 
pályázat 
 
A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld 
iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnö-
vekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése 
és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása. 
 
A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10-14 évesek) – 
I. korosztály, a középiskolások (15-18 évesek) – II. korosztály és a 
felnőttek – III. korosztály, vehetnek részt kizárólag erre a pályázatra 
készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgo-
zattal is. 
 
AZ ALÁBBI TÉMÁK KÖZÜL VÁLOGATHATNAK AZ I., II. ÉS III. 
KOROSZTÁLY PÁLYÁZÓI 
 
Barangolás bölcsőhelyemen – Az édes otthon ismerete, szeretete 
Családi kör – Az összetartozás mindennapjai 
Mesevilág – Amiről szüleim, nagyszüleim, rokonaim mesélnek 
Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban, környezetünkben 
Megsárgult arcok – Ha a fényképek beszélni tudnának 
Sorskérdések – Megmaradásunk parancsolata 
Magyar anyanyelvem, te szent, te drága! – Létem, jövőm, reményem 
Mesteremberek, mesterművek, mesterségek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak 
Koszorúk, vadvirágok, emlékhelyek – Emlékezés régiekre, régen történtekre 
Béke vagy békétlenség  – Te mit választanál? 
 

Beküldési határidő: 2022. december 18. 

 

Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/a-magyar-kultura-napja-tanulmany-es-szepiro-palyazat/  

 
Videópályázatot hirdet a XX. század intézet 
Wittner Mária emlékére, én hősöm címmel 
 
A mozgalmas XX. század sokszor embert próbáló évti-
zedei bővelkedtek olyan példamutató és tiszteletre 
méltó személyekben, akikre büszkék lehetünk. Az 1956
-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján a 
XX. Század Intézet videópályázatot hirdet középiskolás 
diákok részére. 
 
A pályázat célja, hogy a tanulók  elmélyüljenek a huszadik 
század történelmében és gondolkodjanak azon, hogy mi-
lyen teljesítmény, helytállás vagy érdem az, amely szá-
mukra példaként szolgál. Ennek mentén szaba-
don válasszák ki saját hősüket, akinek történetén keresztül 
az általuk fontosnak tartott értékeket bemutatják. 
 
Pályázni egy legfeljebb három perc hosszúságú, saját ké-
szítésű videóval lehet. 
 
Benyújtási határidő: 2022. december 23. éjfél 

 
 
Tovább: https://www.xxszazadintezet.hu/videopalyazatot-hirdet-a-xx-szazad-intezet-wittner-maria-emlekere-en-hosom-cimmel/  
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5. Forrás:  unsplash 

6. Forrás:  unsplash 

https://palyazatmenedzser.hu/a-magyar-kultura-napja-tanulmany-es-szepiro-palyazat/
https://www.xxszazadintezet.hu/videopalyazatot-hirdet-a-xx-szazad-intezet-wittner-maria-emlekere-en-hosom-cimmel/
https://www.xxszazadintezet.hu/videopalyazatot-hirdet-a-xx-szazad-intezet-wittner-maria-emlekere-en-hosom-cimmel/
https://www.xxszazadintezet.hu/videopalyazatot-hirdet-a-xx-szazad-intezet-wittner-maria-emlekere-en-hosom-cimmel/
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7. Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/zebrinora-fel#  

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/zebrinora-fel


 

 

 

ALAPFILMEK AZ URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZBAN 
KLASSZ PROGRAM DIÁKVETÍTÉSEK 

 

Az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum közös vetítés-
sorozatot indít általános és középiskolás diákoknak. 

 

A magyar filmtörténet klasszikusait tekinthetik meg iskolai csoportok hétköznap délelőttön-
ként decemberben és januárban. A filmek feldolgozásához ajánljuk az Alapfilmek oldalon az 

alkotásokról készült szócikkeket és a Klassz program tanári segédanyagait.   

 

A program első előadása, a december 6-i Lúdas Matyi vetítés ingyenes, a sorozat to-
vábbi előadásaira a jegyár 800 Ft, kísérőtanároknak ingyenes. 

 

Teljes program és jelentkezési feltételek ITT. 

 

Tovább: https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/programok/alapfilmek-az-urania-filmszinhazban-klassz-diakvetitesek  
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8. Forrás: freepik 

https://filmarchiv.us4.list-manage.com/track/click?u=c01a72008eb7af20d1f78f1ff&id=8d586bb7e7&e=fa1de9e623
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/programok/alapfilmek-az-urania-filmszinhazban-klassz-diakvetitesek
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9. Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/
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10. Forrás: https://korosikultura.hu/a_szeretet_tere.html   

https://korosikultura.hu/a_szeretet_tere.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 

 
 

11. Forrás: unsplash 

 

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

