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 Autómentes nap – szeptember 22. 
 
Ez a különleges esemény arra ösztönöz mindenkit, 
hogy legalább egy napra tegye le autóját, és fontolja 
meg az utazás alternatív módjait. Biztat arra, hogy 
iskolába vagy munkahelyre bátran menjünk kerékpár-
ral, tömegközlekedéssel, vagy esetleg sétálva, bízva 
abban, hogy hátha ez az egy nap az egyén minden-
napi életében szokássá tud válni. Az autóhasználat 
mérséklésének, a rendszeres kerékpározásnak vagy 
sétának számos előnye van, hiszen a csendesebb és élhetőbb vá-
rosok, valamint a kisebb légszennyezés mind segítenek a természet a 
tisztulásában, regenerálódásában. Mindemellett a rendszeres test-
mozgás segít a lelki- és testi egészség megőrzésében. 
 
Az autómentes nap története az 1970-es évekre, az olajválság idejére 
nyúlik vissza, amikor az arab olajszállító vállalatok az Izraelt a háború-
ban támogató országokkal szemben felfüggesztették az olajszállítást. 
A leállás miatt kialakult kőolajhiány az Amerikai Egyesült Államokat és 
nyugat-európai szövetségeseit, valamint Japánt is érintette. Ez a kény-
szer szülte az autómentes rendezvényeket, melyeket akkor még nem 
egy meghatározott időpontban szerveztek, mint napjainkban. Jó pár 
éve minden év szeptember 16-22. között rendezik meg az Európai 
Mobilitási Hetet, azaz Európa legnagyobb közlekedési-
környezetvédelmi kampányát, melynek célja a környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedés népszerűsítése. Ez az esemény évről évre 
egyre népszerűbb, és ennek keretében szeptember 22-én tartják meg 
az autómentes napot, angolul Car Free Day-t. Erről 2000-ben állapod-
tak meg a kezdeményező országok, de 2002-ben már több mint 1000 
európai város csatlakozott az Európai autómentes nap megtartásához, 
ami így minimum 100 millió embert ért el. Hazánk is ekkor csatlako-
zott, és abban az évben mintegy 40 önkormányzat és 9 fővárosi kerü-
let jelezte részvételét az akcióban. Az Európán kívüli országok közül 
Argentína, Brazília, Izrael, Japán, Kanada, Kolumbia és Tajvan városai 
is csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
 
Úgy ünnepelhetjük meg e jeles napot, ha szeptember 22-én valóban 
nem ülünk autóba, és ismeretségi körünkben is terjesztjük az Autó-
mentes világnap hírét, hogy minél többen tudatosítsák ezt a lehetősé-
get. Az Autómentes világnap jó alkalom, hogy megszervezzünk példá-
ul egy családi kerékpározást, vagy jó ok lehet egy üdítő sétára.  

Tovább:  https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/125  
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1. Forrás: freepik 

https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/125


 

A 2022/2023. tanév rendje 

 

 

A tanítási év első napja: 2022. szeptember 1. 
(csütörtök) az utolsó tanítási nap: 2023. június 15. 
(csütörtök.) A tanítási napok száma 183, a szak-
gimnáziumokban 179, gimnáziumokban és szakis-
kolákban 180 nap. Az iskola utolsó, befejező évfo-
lyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az 
utolsó tanítási nap: 2023 május 4. A két évfolya-
mos rész-szakképesítésekre való felkészítést foly-
tató szakiskolákban: 2023. május 31. 

Az első félév 2023. január 20-ig tart majd, az isko-
lák január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket a 
félévi eredményekről.  

 

Tanítási szünetek  
 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítá-
si nap 2022. november 7. (hétfő).  
 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítá-
si nap 2023. január 3. (kedd).  
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási 
nap 2023. április 12. (szerda).  

 
 

Érettségi vizsgaidőszakok  
 
Az őszi érettségi szezon 2022. október 14-én kezdődik, az írásbeli vizsgák október 27-ig tar-
tanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2022. november 10-14. között tartják, a középszin-
tű szóbeliket november 21-25. között.  
 
A tavaszi érettségi vizsgák 2022. május 5-én (péntek) kezdődnek.  
 

 
Témahetek és témanap 

 
A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10. között,  
 
A Digitális Témahét 2023. március 27-31. között,  
 
A Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között,  
 
A Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30-án lesz .  
 
 

 
 

A belügyminiszter 22/2022 (VII.29.) BM  rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről (Magyar Közlöny 2022/128.)  
 

Forrás: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes   
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2. Forrás: pixabay 



 
 

Új szuperszámítógép épül Csillebércen 
 
 
Az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika (EuroHPC) Közös Vállalkozás keretén 
belül Magyarország egy 20 petaflops kapacitású szuperszámítógép kialakításához és 
működtetéséhez nyert el mintegy 6 milliárd forint forrást. A Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont csillebérci bázisán két-három éven belül megépülő Levente a hazai kutatás-
fejlesztés támogatása mellett felpörgeti az ágazatok technológiai megújítását is. 
 
A szuperszámítástechnika ma már kulcsszerepet tölt be a technológiai fejlődésben, a hpc-k 
(high-performance computing) eltörlik az eddigi számítási korlátokat, kapacitásuk szinte kime-
ríthetetlen. Egyetlen petaflopnyi teljesítménnyel másodpercenként milliószor milliárd művelet 
elvégzésére képesek. Az idén februárban benyújtott magyar pályázat neves nemzetközi szak-
értők értékelése alapján nyert el támogatást. A hozzájárulás a projekt értékének és öt éves 
működtetése költségeinek több mint harmadát fedezi. A felhívásnak köszönhetően Németor-
szágban elkészül Európa első „exa kapacitású” szuperszámítógépe, a Jupiter. 
 
A program három másik, hasonló kategóriájú eszköz létrejöttét is segíti majd. Levente mellett 
ebben a körben a görög Daedalus, az ír CASPIr és a lengyel EHPCPL érdemelt még ki támo-
gatást. A készülő magyar szuperszámítógép egyből Európa élvonalába helyezi majd az or-
szágot, hiszen az új gép egyike lesz a világ 100 legjobbjának. Sőt még azon belül is kiemelke-
dő helyre számíthatunk, hiszen a Levente munkabírásával közel megegyező teljesítményű 
svájci berendezés jelenleg az első huszonötbe fér be a naprakész világméretű rangsorban. 
 
Ez több területen is fejlődést hozhat magával, mivel így nem kell külföldre menniük a különbö-
ző kutatóknak és vállalkozóknak, ha bonyolult számításokat akarnak végezni. A fejlesztés je-
lentőségét növeli, hogy a szuperszámítógép moduláris technológiát használó felépítése a ké-
sőbbiekben kvantumszámítógép csatlakoztatását is lehetővé teszi majd. 
 
 

Forrás: https://futournet.hu/digilet/uj-szuperszamitogep-epul-csillebercen  
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3. Forrás: unsplash 

https://futournet.hu/digilet/uj-szuperszamitogep-epul-csillebercen
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Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/diakjogi_tudor


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 ok, hogy nyeregbe pattanj -  
Miért egészséges a bringázás? 

 

A kerékpározás - ami szerencsére napjainkban reneszánszát éli - számos pozitív egész-
ségügyi hatást gyakorol a szervezetre. Lássuk, miért jó választás két keréken közlekedni! 

A biciklizés az aerob, ciklikus mozgásformák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kerékpározás 
során ugyanaz a mozdulatsor egymás után gyorsan ismétlődik, a mozgás dinamikus. 

1. Kerékpár és keringés: jó barátok 

A legfontosabb egészségügyi hatása, hogy kiválóan edzi a szív- és érrendszert. Kerékpározás 
közben a légzésszám emelkedik és a szív munkája fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emel-
kedik, ezáltal a vérkeringés élénkül, ami azt jelenti, hogy a szervezet sejtjeihez azonos idő alatt 
nagyobb mennyiségű oxigén jut el, mint nyugalomban (de a sejtek oxigénigénye ezzel párhuza-
mosan az intenzív mozgás miatt természetesen emelkedik) 

2. Javítanád az állóképességed? 

Ezen hatásokból adódik, hogy a rendszeres kerékpározás nagymértékben javítja a terhelhetősé-
get, a szervezet fizikai teljesítőképességét, a mozgás során lezajló biokémiai változások miatt 
pedig kedvezően befolyásolja a vér zsírsav- és lipidtartalmát. 

A praktikus szempontok (könnyű telepíthetőség, egyszerű alkalmazhatóság, a terhelés intenzitá-
sának könnyű szabályozhatósága) mellett nem véletlenül lett a szobakerékpár a kardiológiai ter-
heléses vizsgálatok referenciaeszköze. 

3. Két keréken a tónusos izomzatért 

A szervezetre gyakorolt pozitív hatások mellett a kerékpározás több más jótékony következ-
ményhez is vezet. A mozgás zsírégető hatása miatt jobban láthatóvá válnak az izmaink, a rend-
szeres igénybevétel okozta vérbőségtől pedig szebb lesz az izomtónusunk. Az ízületekkel kímé-
letes, jóval kisebb terhet ró az azokra, mint a kocogás vagy a futás. Értelemszerűen csökkenti 
az elhízást és rendszeres gyakorlással nagyszerűen megelőzi azt. 

Mint munkába járó eszköz, sokak számára nagy segítséget jelent a reggeli-délutáni stressz elke-
rülésében, illetve levezetésében. Mivel a kerékpározás a környezetre való nagyfokú odafigyelést 
igényel, kiváló gondolatelterelő módszer lehet, ami a stressz csökkentésének összes pozitív ha-
tását magában foglalja. 

 

Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1856/kerekparozas-egeszsegugyi-elonyei  

VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÉLETMÓD      OLDAL  5 

4. Forrás: unsplash 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1856/kerekparozas-egeszsegugyi-elonyei
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Cinemira Videóverseny 2022 – Forgass mobillal és nyerj értékes díjakat! 

 

A Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál videóversenyt hirdet 13-19 év kö-
zötti fiataloknak! A legjobb filmek alkotói értékes filmes díjakat, menő LEGO játékokat, vala-
mint videózásra kiváló mobiltelefont és akár videóvágásra is alkalmas tabletet nyerhetnek. 
A versenybe került filmeket a 2022 őszén a Cinemira TEEN fesztiválon mutatják be, nagy-

vásznon, neves szakmai zsűri előtt. 

A videóversenyre maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni, az alábbi HÁROM kategóriában. 

1. 2032 – Milyen lesz a Te életed, a bolygónk élete?  
      (Forgass egy izgalmas rövidfilmet a jövőről) 

2. Múlt-jelen-jövő: 90 évnyi LEGO játék (A jubileum évében markold fel LEGO kockáidat, minifi-
guráidat és forgass egy menő LEGO filmet) 

3. Yettel-Bookline – Betűből képkocka – könyv adaptáció, könyvtrailer (Indítsátok egy szuper 
könyvvel a nyarat, majd alkossatok kreatív videót az abból szerzett élményeitekről) 

Bármilyen műfajban alkothattok, kisjátékfilm, trailer, videóklip, dokumentumfilm, videóklip. Filmjei-
tek legyenek egyediek, személyesek, tegyétek bele gondolataitokat, érzéseiteket. Egyénileg vagy 
csapatban is nevezhettek alkotásokat. A könyv szabadon választható, de a Bookline figyelmedbe 

ajánlja ezeket az adaptálásra érdemes ifjúsági könyveket. 

 

JELENTKEZÉS 

Töltsd fel egy privát linkre vagy Google Drive-ra a filmed! Küldd el a következő címre: cinemiravi-
deoverseny@gmail.com 

A tárgyba írd be, hogy melyik témában nevezed a filmed. 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. szeptember 18. 

 

Tovább: https://www.kidfilmfestival.hu/2022/07/15/kids-cinemira-videoverseny-2022-forgass-mobillal-es-nyerj-ertekes-dijakat/  
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5. Forrás: freepik 

https://www.kidfilmfestival.hu/2022/07/15/kids-cinemira-videoverseny-2022-forgass-mobillal-es-nyerj-ertekes-dijakat/
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6. Forrás: https://emh.kormany.hu/ecsetes-bringas-remekek-kreativ-palyazat-2022  

https://emh.kormany.hu/ecsetes-bringas-remekek-kreativ-palyazat-2022


 

11. Ifjúsági Bolyai Pályázat 

A messenger RNS terápiás alkalmazá-
sának új, eddig fel nem tárt lehetősé-
gei: azok előnyei és hátrányai, techni-
kai nehézségek és az arra adott megol-
dások tudományos igényű leírása” té-
májában meghirdetett esszépályázat 
beküldési határideje: 2022. október 17. 
A részletes pályázati kiírás és a jelent-
kezési lap innen tölthető le.  
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/
diakoknak/ifjusagi_bolyai_palyazat 

 

 

***         

Verselemzés 2022 – országos pályázat 7.-12.osztályos diákoknak 

 
A pályázatot a Pro Cultura Pannoniae Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
hirdeti meg. 
 
Email/Információ: mecslaszlotarsasag@gmail.com 
 

A pályázat célja :  

- ráirányítani a figyelmet a magyar kultúrára, a magyar költőkre  
- versenylehetőség biztosítása a diákoknak  
- tehetségazonosítás , tehetségfejlesztés 
 
Pályázhatnak: hazai és határon túl élő 7.-12. osztályos diákok, magyar nyelven írt pályázatokkal.  

A pályázóktól verselemzéseket várunk az alábbi négy témakör egyikét feldolgozva: 

 

1. MÉCS LÁSZLÓ : A gyermek játszani akart 
2. PETŐFI SÁNDOR : Szeptember végén 
3. VAJDA JÁNOS : Húsz év múlva c. verse 
4. SAJÓ SÁNDOR : Muzsikaszó c. verse 

 

 

Formai követelmények: 

- A pályamunka formai előírása : 12-es betűpont, Times New Roman betűtípus, 1,5-ös sorköz,  
- Minden irodalmat (forrást) a következő formában kérünk megadni: a szerző teljes neve, a kiad-
vány pontos címe, a kiadó megnevezése, a kiadás helye, a kiadás dátuma, internetes forrás ese-
tén a pontos URL cím megjelölése és a letöltés dátuma. 
- A pályamunka kizárólag a pályázó önálló munkája lehet. 
- A beérkezett pályaműveket a www.verselemzes.webnode.hu pályázati weboldalon publikálják! 
 

Beküldési határidő: 2022.október 31. 

A pályázatot itt töltheti fel: https://forms.gle/aW1kR8iL2DdYeJnM8  

Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/verselemzes-palyazat/  

VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM PÁLYÁZATOK       OLDAL  8 

7. Forrás: freepik 

8. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/palyazatok/2022/11_ifjusagi_bolyai_palyazat.pdf
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifjusagi_bolyai_palyazat
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifjusagi_bolyai_palyazat
https://forms.gle/aW1kR8iL2DdYeJnM8
https://palyazatmenedzser.hu/verselemzes-palyazat/


 

 

 

 

*** 

 

SZEPTEMBERBEN INGYENES 
DIÁKVETÍTÉSEK A BUDAPESTI 

KLASSZIKUS FILM MARATONON 

 

Idén ősszel is sok szeretettel várjuk iskolák 
jelentkezését az V. Budapesti Klasszikus 
Film Maraton ingyenes diákvetítéseire. A 
Film Maraton Magyarország egyetlen nem-
zetközi klasszikus filmfesztiválja, amelynek 
küldetése, hogy klasszikus és archív filme-
ket, restaurált alkotásokat, a filmtörténet fon-
tos darabjait és elfeledett kincseit moziban 
mutassa meg a nagyközönségnek. 

 

Dátum: 2022. szeptember 13–18. 

A pedagógiai programok helyszínei: Toldi mozi, Francia Intézet 

További információ: oktatas@nfi.hu 

 

Forrás: https://nfi.hu/budapesti-klasszikus-film-maraton-2022/rendezvenyek/klassz-ifjusagi-es-pedagogiai-programok  
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9. Forrás: https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/gyermeksorsok  

10. Forrás: pixabay 

mailto:oktatas@nfi.hu
https://nfi.hu/budapesti-klasszikus-film-maraton-2022/rendezvenyek/klassz-ifjusagi-es-pedagogiai-programok
https://mnl.gov.hu/mnl/jnszml/hirek/gyermeksorsok
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11. Forrás: https://vfmk.hu/2022/07/29/varosfoglalo-tegye-zsebre-a-varost/   

https://vfmk.hu/2022/07/29/varosfoglalo-tegye-zsebre-a-varost/
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12. Forrás: https://vfmk.hu/2022/07/12/t-zona-kozossegi-ter-tiniknek/  

https://vfmk.hu/2022/07/12/t-zona-kozossegi-ter-tiniknek/


 

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 

 
 

13. 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 

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

