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Tájékoztató előadás a véradás jelentőségéről 

2022.10.18. kedd 13:30-14:30 
 
A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az élet-
mentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem 
pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótol-

ható. A hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten 
nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, így a folyamatos, 
biztonságos ellátáshoz - munkanapokra lebontva - napi 1600-1800 

véradóra van szükség. 
 

A felsőoktatási felvételi változásai és szabályai az idei és a kö-
vetkező tanévben jelentkezők tekintetében 

2022.10.18. kedd 14:30-15:30 
 

Már az idei tanévben, a 2023 szeptemberében induló képzésekre 
jelentkezők számára kedvező változások jelentek meg a felsőokta-
tási felvételi szabályozásában. A 2024-ben induló felsőoktatási kép-

zésekre jelentkezők pedig több új pontszámítási és egyéb sza-
bályra készülhetnek. 

 
A programokra regisztrálni szükséges 2022.10.17. 12:00-ig  

a Szolnoki POK honlapján. 

 
 

A TARTALOMBÓL: 

AKTUALITÁSOK 1-4 

DIGITÁLIS VILÁG 5 

DIÁKJOG 6 

ÉLETMÓD 7 

PÁLYÁZATOK 8-10 

PROGRAMOK 11-13 
1. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_hirek


 

 

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

 

 

Általános iskolák 

 

Október 31-éig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi 

eljárás rendjéről. 

 

Október 31-éig tájékoztatják a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyerme-

kük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint ar-

ról, 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 rend-

szerben, vagy ugyanitt nyilatkoznak arról, hogy nem vesznek részt a középfokú felvételi eljá-

rásban. 

 

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

 

Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat. 

 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/felv_idorendi_attekintes_2022_2023.pdf  
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2. Forrás:  freepik 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/felv_idorendi_attekintes_2022_2023.pdf


 
Így változnak a pontszámítás szabályai 2024-től 

 
 
A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több új pontszámítási szabály-
ra készülhetnek. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kap-
nak a felvételi követelmények meghatározásában. 
 
A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra 
is 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érett-
ségi pontok összegéből, hozzáadva az ún. intézményi pontokat (I.), vagy az érettségi pontok 
kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat (II.). A jelentkező pontszámát továbbra is a 
számára legkedvezőbb módon számítják ki. Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények 
egyes szakjaikon előírhatják, de nem lesz egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való 
bejutásnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi pontok 
 
A felsőoktatási intézmények meghatározhatnak a középiskolai eredményekhez egy (ötödik) 
középiskolai tantárgyat és az érettségi átlaghoz egy érettségi vizsgatárgyat a tanulmányi pon-
tok számításához. 
Azon jelentkezőknek, akiknek nincs eredményük az előírt középiskolai tantárgyból vagy érett-
ségi vizsgatárgyból, az érettségi pontok duplázásával állhat össze a jelentkezői pontszámuk 
maximum 400 pontos része. 
 
 
Érettségi pontok 
 
Az egyetemek, főiskolák szakonként dönthetnek az érettségi pont számításához szükséges 
két érettségi tárgyról és ezek szintjéről. Vagyis követelményként továbbra is előírhatnak emelt 
szintű érettségi vizsgát. 
Figyelem! Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettsé-
gi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 
100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét egy külön táb-
lázat szerint kell majd megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettsé-
gi = 67 érettségi pont) 
Tehát az emelt szintű érettség vizsga előnyt jelenthet az érettségi pontok számításánál is 
(amihez még jöhet további többletpont, ha az adott egyetem, főiskola az intézményi pontoknál 
ezt a teljesítményt külön elismeri). 
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3. Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024


 
 
 

Intézményi pontok 
 
2024-től a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen követelményekért, ered-
ményekért járnak további pontok maximum 100 pont erejéig. Ezek lehetnek többek között: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
Minimumponthatár 
 
A felsőoktatási intézmények határozhatják meg az egyes szakjaikon érvényes minimumpont-
határt, amely alatt nem lehet felvenni a jelentkezőket, de dönthetnek úgy is, hogy bejutási kü-
szöb nélkül hirdetik meg egyes szakjaikat. 
 
További információk 
 
A felvi.hu-n hamarosan részletes tájékoztatás jelenik meg a 2024-től érvényes új pontszámí-
tási szabályok egyes elemeiről – célszerű követni a honlapot, feliratkozni a hírlevelére, csatla-
kozni Facebook-csoportjához. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024  
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4. Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024 

5. Forrás: https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/valtozas_pontszamitas_2024 
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Less be te is a kutatólaborok izgalmas világába! 
 

 
Kivételes lehetőség nyílt Budapesten a modern informatikai fejlesztések és a mes-
terséges intelligencia iránt érdeklődők számára. A SZTAKI budapesti székházában 
frissen megnyílt, Innovációs és Demonstrációs Tér elnevezésű bemutatótermében a 
magyar innováció csúcsával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
 
 
Az innovációs és demonstrációs térben a legmodernebb gépekkel, módszerekkel, innová-
ciókkal találkozhatnak a látogatók. A több mint 400 négyzetméteren kialakított bemutató 
terület megnyitóján csaknem 20 technológiát demonstráltak a kutatók, többek között mes-
terséges intelligencia-rendszereket, autonóm járműveket, drónos és fejlett robotikához 
kapcsolódó kutatásokat, valamint egy portrérajzoló robotot is megtekinthettek a megnyitó 
résztvevői. 
 
 
A demonstrációs tér három témakört ölel fel. A Számítástechnikai és Automatizálási Kuta-
tóintézet (SZTAKI) által koordinált, Benczúr András szakmai vezetésével működő Mester-
séges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) és a Gáspár Péter szakmai vezetésével 
működő Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) fejlesztéseit, valamint a 
Váncza József vezetésével működő Ipar 4.0 kiválósági központtal kapcsolatos kutatásokat 
mutatják be. A technológiák mindegyike valamilyen egyetemi vagy ipari együttműködés 
eredményeként jött létre. 
 
 
A SZTAKI-ban bemutatott megoldások és lehetséges MI-alkalmazások rendkívül széles 
skáláját fedik le a gyártás, az egészséggazdaság, a közlekedés és a logisztika területének. 
A most megnyíló Innovációs és Demonstrációs Tér gyakorlatközpontúan járulhat hozzá a 
korszerű technológiák átültetésének megkönnyítéséhez, és a kutatói-alkalmazói együttmű-
ködéshez.  
 
 
Szerző: Dávid Tamás 
 
 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/less-be-te-is-a-kutatolaborok-vilagaba  
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6. Forrás: freepik 

https://futournet.hu/digilet/less-be-te-is-a-kutatolaborok-vilagaba


 
 

Megjelent az Oktatási Jogok Biztosának 2021. évi beszámolója 
 
 
 
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1999. december 1-jén kezdte meg működését. 
A 2021. évi beszámolóját minden köznevelési intézmény megkapta elektronikus 
úton. A kiadvány – forrásmegjelölés mellett – szabadon felhasználható. 
 
Az oktatási jogok biztosa a jogszabályok alapján köteles beszámolni az éves tevékenysé-
géről. A tisztséget 1999-től Dr. Aáry-Tamás Lajos tölti be, aki fontosnak tartja, hogy beszá-
molóját közzé tegye és ezzel a nyilvánosságot is tájékoztassa a hivatalához beérkezett pa-
naszokról, vizsgálatokról. Ahogyan a mellékelt ábra mutatja, 2021-ben több mint 1000 
megkeresés érkezett a Hivatalhoz, melynek döntő többségében állásfoglaló/tájékoztató 
válasz került kiküldésre a panaszt benyújtók számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbiakban a beszámolóból közlünk egy részletet. 
 
Tanév rendje 
 
A tanév rendjének kialakítását a köznevelési törvényben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
deletben, valamint az oktatásért felelős miniszter által évente kiadott, a tanév rendjéről szó-
ló miniszteri rendeletben foglaltak határozzák meg. A tanév helyi rendjének elkészítésekor 
figyelembe kell venni a jogszabályokban megfogalmazott rendelkezéseket, ugyanakkor te-
kintettel kell lenni a helyi sajátosságokra is. 
 
Egy szülő azzal kapcsolatban kereste fel hivatalunkat, hogy gyermeke részére kötelezően 
elrendeltek vasárnapra tanítási napot, mivel egy Világkongresszus keretein belül Budapes-
ten tartanák a tanévnyitó ünnepséget. 
 
Beadványával kapcsolatban tájékoztattuk a szülőt, hogy a köznevelési törvény rendelkezé-
sei szerint az egyházi köznevelési intézmények az általánostól eltérő szabályok szerint mű-
ködhetnek, és szervezhetik tevékenységüket. Felhívtuk a panaszos figyelmét továbbá a 
döntéssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeire. (XIII/446/2021/OJBIT) 
 
 
Forrás: https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2021/  

 

 

VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM DIÁKJOG      OLDAL  6 

7. Forrás:  https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2021/   

https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2021/
https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2021/


 

Mit is jelent az anyagcsere? 

 

Ismerősek a következő mondatok? 
Már attól is hízom, ha ránézek az étel-
re, mivel lassú az anyagcserém. Más 
annyit ehet, amennyit csak akar, mert 
gyors az anyagcseréje. Bizony, a fo-
gyás körül keringő tévhitek közül az 
anyagcsere (metabolizmus) viszi a 
pálmát. 

Egyáltalán mit is jelent? Az anyagcseréd 
születésedtől fogva meghatározott az 
egész életedre? Tényleg sokkal nehe-
zebb egyeseknek fogyniuk, mint mások-
nak? Nos, némi információval szolgálha-
tunk a kérdéseidet illetően, de ne lepődj 
meg a kapott válaszokon! 

Az anyagcsere 

Az anyagcsere azt jelenti, hogy a tested mennyi kalóriát, tápanyagot használ el a nap során. A 
szervezet működésének fenntartásához, a belső hőmérséklet biztosításához, az elhalt sejtek pót-
lásához, a növekedéshez és a káros anyagok eltávolításához kell mennyiségű energiára van 
szükség. 

Habár ez az érték egyénenként eltérő és széles skálán mozog, a legtöbb ember naponta 1800-
2800 kalóriát éget el. Hogy kinek milyen gyors az anyagcseréje, azt az életforma, az aktív moz-
gás mennyisége, a szöveti felépítés (izomszövet aránya) és a genetika határozza meg. Ám minél 
többet mozogsz, annál több kalóriát fogsz elhasználni. Mit jelent az anyagcsere? 

Fogyás 

Akkor tudsz sikeresen fogyni, ha több kalóriát égetsz el, mint amennyit az étellel beviszel a szer-
vezetedbe. Ennyi a lényeg. Ahhoz, hogy fél kilót fogyj, nagyjából 3500 kalóriát kell elhasznál-
nod. Egy 20 perces séta 100 kalóriát jelent, ez megfelel egy evőkanálnyi vajnak. 

Ha úgy gondolod, hogy kalória és kalória között nincs különbség, bármi legyen a forrás (sajt, sült 
krumpli, fagyi). Nos, tévedsz. 

A zsírból származó kalória többnyire csak hizlal, mivel a szervezetednek csekély energiájába ke-
rül a megemésztett zsírt a saját zsírszövetévé alakítania, így inkább elraktározza azt, ez a csípőd 
körül megjelenő „úszógumi” formájában ölt testet leginkább. Amikor a szervezet szénhidrátot vagy 
fehérjét alakít át zsírrá, akkor a folyamat során a bevitt összes kalória 23 százalékát elhasználja. 
Ahhoz, hogy fogyj, oda kell figyelned arra, hogy mit eszel. 

Életmód 

Az egészséges és aktív embereknek gyorsabb az anyagcseréje, mert sok kalóriát használ-
nak el az aktív mozgás során, de még pihenéskor is, mint a kevésbé aktív életet élő társaik. 
Ennek oka, hogy ilyenkor a szervezetnek több energiára van szüksége az önregenerációhoz. 
Nagyjából úgy vázolható a folyamat, hogy minden aktív mozgással elhasznált 100 kalória után, 
még 15 kalóriát éget el a szervezet a pihenés során. 

Fogyókúra 

Maga az emésztés is igen kalóriaigényes folyamat. Ha kihagyod az étkezést, akkor a szervezete-
det sanyargatod ezáltal. Erre az a reakció történik, hogy a szervezet lelassítja az anyagcserét, 
hogy energiát takarítson meg. A gyakori, de kis mennyiségű és egészséges tápanyagokat 
(zöldség, gabonafélék, sovány húsok) tartalmazó étkezések hatására gyors marad az 
anyagcsere, arra késztetve a szervezetet, hogy a raktározott zsírból izomszövetet építsen. 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3921/anyagcsere  
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A Magyar Nemzeti Galéria és a Pagony Kiadó kreatívírás-pályázata 

 

Idén májusban jelent meg a Pagony Kiadó gondozásában a Képtelen képrablás című kö-
tet, amely egy képzőművészeti barangolás és formabontó, újszerű mesegyűjtemény egy-
ben. A kötetben a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményének 14 festményét kortárs ma-
gyar szerzők meséi keltik életre. 

E különleges kötet ihlette a Magyar Nemzeti Galéria és a Pagony Kiadó közös pályázatát. A 
Nézz, láss, írj! – Keltsd életre kedvenc festményedet! című pályázatot két korosztály számára 
hirdeti meg a múzeum és a kiadó. 

A pályázat: 

Te mit látsz meg egy képben? El tudsz képzelni egy törté-
netet egy festmény alapján? Életre tudod kelteni a sze-
replőit, legyenek azok emberek, állatok, növények vagy 
esetleg tárgyak, tájak? 

Lépj a kortárs magyar szerzők nyomába, akiknek a novel-
lái a Képtelen képrablás című könyvben jelentek meg, és 
írd meg te is az általad kiválasztott festmény alapján azt a 
történetet, amely a képet tanulmányozva megfogalmazó-
dik benned! 

A pályázat menete: 

Nézd végig a Magyar Nemzeti oldalán található festmé-
nyeket és válassz egyet közülük! A festmények itt tekint-
hetők meg: https://mng.hu/palyazat/ 

Küldd el a kép alapján írt írásodat iskolád és osztályod 
feltüntetésével az iraspalyazat@pagony.hu e-mail címre! 

A pályázaton tüntesd fel, melyik képpel dolgoztál! 

Beküldési határidő: 2022. október 10. éjfél 

 

 

Tovább: http://www.museum.hu/palyazat/891/Kreativiras-palyazatot_hirdet_a_Magyar_Nemzeti_Galeria_es_a_Pagony_Kiado  

 
*** 

 
 

FOTÓPÁLYÁZAT 

 

Damjanich János Múzeum Múzeum  

célközönség: általános iskolások, autisták, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, családok, felnőt-
tek, fogyatékossággal élők, középiskolások, nyugdíjasok, 
szülők 

 

Szeptember 30- október 30 – Fotópályázati felhívás virtuális kiállításhoz Szolnoki értékeink új-
ratöltve kategóriában várjuk a beküldött fotókat.  

A legjobbnak ítélt pályaműveket november 2 és 15 között virtuális kiállítás formájában közzétesz-
szük a múzeum honlapján és közösségi oldalán. 

További információ az alábbi e-mail címen kérhető: titkarsag@djm.hu 

Forrás: http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=311  
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VILÁGcélOK PÁLYÁZAT 2022. 

 

 

 

 

 

A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett pályázaton az 
ENSZ által 2015-ben meghirdetett Globális Célok valamelyikének vagy akár több cél-

nak az elérését szolgáló, helyi szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet 
részt venni. Az iskolák adott témák közül választhatnak vagy megvalósíthatják saját 

ötleteiket is. 

 

A pályázaton bármely, a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórájára regisztrált magyarországi 
és határon túli általános és középfokú iskola diákja indulhat. 

 

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

•  1-4. évfolyam 

•  5-8. évfolyam 

•  9-12. évfolyam 

A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó diákok között összesen 900 
000 Ft értékű díj kerül kiosztásra. A legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítunk a Világ 
Legnagyobb Tanórája honlapján. A pályázatok beadására 2022. szeptember 1. és 2022. 

október 24. hétfő, éjfél között van lehetőség. 

 

 

Tovább: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/  
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11. Forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/   

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
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12. Forrás: https://szentistvanintezet.hu/uzenet-a-jovonek-palyazat  

https://szentistvanintezet.hu/uzenet-a-jovonek-palyazat


 

 

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2022. 

 

A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat Magyarországon 2022. október 
3-7. között, nyolcadik alkalommal, a Belügyminisztérium, mint projektgazda megbízásá-
ból, az UNICEF Magyar Bizottság, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és 
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága szakmai támogatásával, a PontVelem Nonprofit 
Kft. szervezésében kerül megrendezésre. A Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt té-
mája ebben az évben a minőségi oktatás. 

A program kapcsolódik a 2022. szeptember 18. és október 6. között megrendezésre kerülő 
Európai Fenntarthatósági Héthez (ESDW). Az eseménysorozat célja a fenntartható fejlődés, a 
globális fenntarthatósági célok népszerűsítése a társadalom széles körű bevonásával. Az 
ESDW magyarországi koordináló szervezete a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemzetközi projekt fő célja, hogy minél több általános és középiskola csatlakozzon a kezde-
ményezéshez, és regisztráljon a programsorozatra. 

 

 

Forrás: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  
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13. Forrás: https://szentistvanintezet.hu/uzenet-a-jovonek-palyazat  

https://kormany.hu/belugyminiszterium
https://unicef.hu/
https://www.parlament.hu/web/nfft
http://www.unesco.hu/
https://pontvelem.hu/
https://www.nfft.hu/hu/esdw-2022
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://szentistvanintezet.hu/uzenet-a-jovonek-palyazat
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14. Forrás:  https://korosikultura.hu/orszagos_konyvtari_napok.html  

https://korosikultura.hu/orszagos_konyvtari_napok.html


 

 

A 2022-es Múzeumok Őszi Fesztiválja programtematikái 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválját október 3-a és november 13-a között, immár 17. alkalom-
mal szervezzük meg. Az idei jelmondatunk: "Ezt mind fenntartjuk!". 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja idei célja bemutatni, hogy a múzeumok milyen sokféle szerepet 
vállalhatnak a társadalmi, gazdasági és természeti szempontból fenntartható fejlődés megva-
lósításában. 

A rendezvénysorozat tisztázza a fenntarthatóság fogalmait mind a lakosság, mind a múzeumi 
szakemberek számára, és felhívja a figyelmet a múzeumok ezirányú tevékenységére. Mind-
ezek mellett ösztönzi, hogy a múzeumok aktív társadalmi, környezeti szerepvállalásukkal 
hozzájáruljanak hosszú távú fenntarthatóságukhoz. 

A fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági és környezeti alappillérekből áll, és mindhárom 
feltétel együttes meglétével tud csak teljesülni. A fenntartható fejlődés lehetőségeinek gazdag 
tárházára kíván rávilágítani a 2022-es Múzeumok Őszi Fesztiválja, hiszen a múzeumok jövő-
beni létjogosultságát is meghatározhatja a fenntarthatósági törekvésekbe való bekapcsolódá-
suk, és az ezzel kapcsolatos szerepeik, feladataik meghatározása. 

Négy, a korábbi évekből megtartott témakör (Múzeumi őszbúcsúztató, Múzeum szünetelő, 
Tanárok és óvodapedagógusok napja, Szakmai programok) mellé négy megújított, az év kon-
cepciójához igazított tematikát ajánlunk programok szervezésénél  2022-ben a rendezvény-
sorozathoz kapcsolódó múzeumok számára. 

Forrás: http://oszifesztival.hu/programok.html  
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15. Forrás: http://www.oszifesztival.hu/programok.html  

http://oszifesztival.hu/programok.html
http://www.oszifesztival.hu/programok.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 

 
 

16.  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

