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Nyolcadikos diákok 

figyelmébe!  

Középfokú felvételi eljárás  
időrendi áttekintése  

(január, február) 

 
 

2023. január 21., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák  

2023. január 31., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák  

Általános iskolák 

Február 22-éig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók je-
lentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák 

számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapo-
kat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).  

Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató 
írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesíté-

sével kapcsolatos kötelezettségekről. 

Február 22-éig továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú isko-
lákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan doku-
mentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket 

elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni.  

Február 22-éig továbbítják a tanulói adatlapokat – jegyzék formájá-
ban - az Oktatási Hivatalba.  

Középfokú iskolák  

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 10-
éig a Közfelvír rendszerben véglegesítik a központi írásbeli vizsgák 
eredményeit, valamint a vizsgázók jelenléti adatait, majd a Hivatal 
által meghatározott módon (Értékelő lap) értesítik az írásbeli ered-

ményéről a tanulókat.  

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok
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Középiskolás végzős diákok figyelmébe! 
 

Így használd az E-felvételit – videó 
 
 

Kevesebb, mint 24 perc alatt végigvesszük az E-felvételi folyamatának lépéseit a re-
gisztrációtól a hitelesítésig. Új videónk segít a jelentkezés gyors és pontos benyújtásá-

ban. 
 

 
 
 

A videó megtekintéséhez kattints a képre! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Érdemes feliratkozni a Felvi Youtube-csatornájára, mert a jelentkezési határidóig tovább kisfil-
mekkel is jelentkezünk! 

 
 
 

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/efelveteli_hasznalata_video  
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https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/efelveteli_hasznalata_video
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Január 27. - A holokauszt nemzetközi emléknapja 

 

A holokauszt kifejezés alatt legáltalánosabban 
a második világháború alatt a náci Németor-
szág nemzetiszocialista kormánya és szövet-
ségeseik által végrehajtott népirtást értjük. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek (ENSZ) Közgyűlése 2005. november 1-
jén a holokauszt áldozatainak nemzetközi 
emléknapjává nyilvánította január 27-ét, 
mert az auschwitzi tábor 1945-ben ezen a 
napon szabadult fel. Az egyhangúlag elfoga-
dott határozat hangsúlyozza „az emlékezés 
és a tanítás kötelességét”, hogy a jövő nem-
zedékei megismerjék a hatmillió, túlnyomó-
részt zsidó áldozatot követelő náci rendszer 
tömeggyilkosságának tragédiáját. A holo-
kausztnak mintegy kétszázezer – a nemzeti-
szocialisták által szintén alacsonyabb rendű-
nek nyilvánított – roma származású, valamint 
testi és szellemi fogyatékossággal élő ember 
is áldozatául esett. 

 
 
        Forrás: https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/74  
 

 
*** 

 

“A művészet, az elmondhatatlan tolmácsa” – művészeti pályázat  
 

Művészeti pályázatunkat “A művészet, az elmondhatatlan tolmácsa” címmel hagyomá-
nyosan évente, január 27-e, az auschwitz-birkenaui láger felszabadításának évfrodulója 
és a holokauszt nemzetközi emléknapja tiszteletére hirdetjük meg.  
 
A pályázat keretében a diákok művészeti alkotásokat készítenek és küldenek be a USC Soá 
Alapítvány IWitness digitális platformján (Watch page) található, holokauszt-túlélőkkel és 
szemtanúkkal készült (magyar vagy idegen nyelvű) interjúklipek alapján. A Watch page-en a 
különböző nyelvekre szűrni a Browse Topics gombra kattintva lehetséges. 
 
A pályaművek lehetnek rajzok, festmények, képregények, vagy bármely más művészeti alko-
tás: animáció, novella, vers, zenemű fotómontázs, stb. A pályaműveket a zachor@zachor.hu 
emailcímre várjuk, a pályázó nevének és a mű címének megjelölésével, valamint a jelentkezé-
si lap kitöltésével.  
 
A művészeti pályázat nem vetélkedő, a pályaművekből virtuális kiállítást hozunk létre honla-
punkon. A pályaművet beküldő diákokat és felkészítő tanáraikat ünnepélyes záró rendezvé-
nyen látjuk vendégül, melynek együttműködő partnerünk a budapesti Ludwig Múzeum ad he-
lyet.  
 
A program fővédnöke az Oktatási Jogok Biztosa, dr. Aáry-Tamás Lajos.  
 
Jelentkezési határidő: 2023. február 5. (éjfél) a lenti jelentkezési lap kitöltésével. 
 
JELENTKEZÉSI LAP 
 
Tovább: https://www.zachor.hu/palyazatok  
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2. Forrás: freepik 

https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/74
https://iwitness.usc.edu/sfi/BrowseTopics.aspx
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https://www.zachor.hu/palyazatok
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3.  Forrás:  https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/tedd-ne-tedd-igy-hasznald-a-jelszavad/  

https://nki.gov.hu/it-biztonsag/tanacsok/tedd-ne-tedd-igy-hasznald-a-jelszavad/


 
 

 Miért aggódunk annyit? 
 
 „Lekapcsoltam a lámpát? Holnap miből írunk? Vajon felszólít a tanár? Mit szólnak a 
többiek a ruhámhoz? Mi lesz akkor, ha…? Úristen otthon hagytam a telefonomat, mi 
lesz?” Ha csak az egyik probléma is zavar téged, elmondhatjuk, hogy nálad is megjele-
nik a nyugati kultúrára olyan nagyon jellemző aggódás. De miért és mit tehetünk elle-
ne? 
 
A stressz 
 
Nagyon szeretjük hibáztatni a stresszt. „Olyan stresszes életem van! Annyi gondom van…”. 
Trendi a stresszt és a körülményeket okolni azért, mert feszültek vagyunk. De a stressz az 
nem csupán rossz dolgok gyűjtőfogalma, sok kellemesnek mondható dolog is stresszt okoz, 
mégsem soroljuk ide őket, pl.: amikor az esti randira készülünk, szintén stresszes, mégsem 
mondanánk le róla. 
 
Akkor mi a baj a negatív stresszel? 
 
A többségünk (szerencsére) nincs kitéve életet veszélyeztető stresszhelyzetnek, nem élünk 
háborúban, viszonylagos jólét van, tudunk mit enni és felvenni. Ezt a cikket is valószínűleg 
egy gépen vagy a telefonodon olvasod. Mégis olykor egy világ omlik össze, mert a dolgoza-
tunk egyes lett. Miért? 
 
A stresszel és a negatív eseményekkel nem az a probléma, hogy megtörténik, hanem az, 
hogy hogyan értelmezzük azokat. Mindenki másképpen értékelheti ugyanazt az eseményt. 
Beszélgettem kitűnő tanulóval, aki csalódott volt, és úgy érezte, hogy itt a világ vége, mert 
nem csillagos ötös lett egy tárgyból (a tanév során becsúszott egy darab négyes) és egy má-
sik tanulóval, aki örömmel újságolta, hogy ötös lett a tárgyból. Az esemény ugyanaz: ötöst 
kaptak. Az esemény értékelése különböző: tragédia és öröm. 
 
Te melyiket választanád? 
 
Mert ezekben a helyzetekben mi döntünk arról, hogy milyen érzések és gondolatok uralkod-
nak el rajtunk. 
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4. Forrás: pixabay 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/4102/stresszes-elet


 

 
 
 
Mit tegyek, ha éppen aggódom valamin? 
 
Tedd fel magadnak a kérdést: bajban vagyok? 
Az első fázisban meg kell vizsgálnunk azt, 
hogy a történteknek milyen következményei 
lehetnek. Aggodalmaink olykor nagyon felna-
gyítják a következményeket, de ha reálisan 
megvizsgáljuk az eseményeket, akkor kiderül, 
hogy tulajdonképpen semmi, de semmi helyre 
hozhatatlan nem történt. 
Például, gyakori eset, hogy dugóban rettene-
tesen idegesek lesznek az emberek, mert 
nem haladnak előre és valószínűleg el fognak 
késni. Ha idegeskedünk, hamarabb odaju-
tunk? Hibáztathatjuk magunkat, hogy nem in-
dultunk hamarabb, ezt a tapasztalatot félre 
lehet tenni, hogy tanuljunk belőle, de ettől füg-
getlenül ugyanúgy a dugóban fogunk ülni. 
 
A gondolataink gyakran megtréfálnak min-
ket: 
 

• Katasztrofizálunk: „Ennél rosszabb már nem 
is történhetett volna!” – Mi a bizonyíték, hogy 
ez igaz? 

• Általánosítunk: „Nekem semmi sem jön ösz-
sze…” – Biztos vagy benne? Keress ellenpél-
dákat. 

• Címkézünk: „Én egy akkor idióta vagyok!” – 
valószínűleg valamit elrontottál, de sok olyan ellenpélda is van, amikor jól sikerült. Melyek 
azok? 

 
Lássunk egy másik példát, amely néhány osztályteremben elő szokott fordulni: 
 
„Egyes lett a matek dolgozatom, most mi lesz… a szüleim meg fognak ölni.” - Bajban vagyok? 
Válaszolhatod magadnak, a következőt: „Nem, ez a tárgy engem nem érdekel. Színésznő 
akarok lenni és nem matematikus…” Tehát a helyzetet megnézhetjük abból a szempontból is, 
hogy a személyes céljaimban akadályoz-e ez a probléma. Ha akadályoz, merthogy közgaz-
dász szeretnél lenni, akkor tovább léphetünk a második kérdésre: 
 
Mi a teendő? 
 
Ekkor jöhet az ötletbörze: meg tudunk-e küzdeni a kialakult helyzettel? Van-e olyan stratégia, 
amit be tudunk vetni? Számba vehetjük azokat az embereket, akik tudnak nekünk segíteni. Ha 
nincs megoldás, akkor nincs más választásunk: az érzelmeinkkel kell megküzdeni. 
 
Az érzelmek: ilyenkor legjobb támogatást keresni, panaszkodni vagy éppen elterelni a figyel-
münket, amíg újra szembe tudunk nézni a nehézségekkel. De ne essünk a halogatás csapdá-
jába. A helyzeteket érdemes több szempontból szemügyre venni. 
 
 
Tovább: https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/8317/aggodas  
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5. Forrás: unsplash 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/8317/aggodas


 
 

 

Gyermekrajz pályázat 2023 
 

 
 

Immár 3. alkalommal hirdeti meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány gyerekeknek szó-
ló rajzpályázatát a cukorbetegség témakörében. Az Erős Antónia által létrehozott szer-
vezet így hívja fel az iskolás korosztály figyelmét 1-es típusú cukorbeteg társaik elfo-

gadására, illetve ösztönzi a gyerekeket az egészséges életmódra, hogy később elkerül-
jék a 2-es típusú cukorbetegséget.  

 

Választható témák:  

1. Így maradok egészséges! vagy  

2. A cukorbeteg gyerek is ugyanolyan, mint a többi gyerek.  
 

Bármely kézműves technika (rajz, festmény, kollázs, szobor, origami…) alkalmazható.  
 

Az alkotásokat emailben kell elküldeni február 28-ig az info@egycseppfigyelem.hu címre. 
Eredményhirdetés: március 20. 

 
A pályázat további részletei az alapítvány www.egycseppfigyelem.hu weboldalán! 

 

Forrás: https://egycseppfigyelem.hu/https-egycseppfigyelem-hu-itt-az-idei-gyermekrajz-palyazat/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

IX. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM PÁLYÁZATOK       OLDAL  7 
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TEHETSÉGKUTATÓ DIÁKMÉDIA PÁLYÁZAT 2023. 
 

A DUE Médiahálózat a 2022-23-as tanévben is kiírja hagyományos országos tehetség-
kutató pályázatát. A 2 millió forint összdíjazású országos pályázaton 7 kategóriában 
indulhatnak egyéni diákmédiások vagy szerkesztőségek. Külön értékeljük az általános, 
a középiskolából és felsőoktatási intézményektől érkező pályázatokat. A pályázatok 
beadási határideje: 2023. március 15. 
 
A Tehetségkutató Diákmédia Pályázaton 25 év alatti fiatalok vehetnek részt 2022—23-ban 
készült, még meg nem jelent, vagy már megjelent anyagokkal lehet. A pályázat nyelve ma-
gyar. 
 
A következő kategóriákban lehet pályázni: 
 
AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA 
 
A címre egyének, diákújságírók pályázhatnak (tényeken alapuló) írással, például tudósítás-
sal, interjúval, riporttal vagy publicisztikával (jegyzettel, tárcával, karcolattal, kritikával).  Fiktív, 
irodalmi írásokat – például verset vagy novellát – nem fogadunk el. 
 
AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA, AZ ÉV DIÁK PODCASTJA 
 
Diákrádiós műsorral vagy podcasttal egyének és szerkesztőségek pályázhatnak. Időtartam 5-
10 perc. Tematikus műsorral, magazinnal, riporttal, jegyzettel, interjúval, minihangjátékkal, 
dokumentumműsorral, ünnepi műsorral stb. egyaránt lehet pályázni, iskolai ünnepségek rádi-
ós felvételével, műsorvezetői szöveg nélküli zenés összeállítással azonban nem. 
 
Zenei diákrádiós műsorral, összeállítással pályázhatnak zenei műsorvezetők. Időtartam maxi-
mum 15 perc. Az elbírálásnál a műsorvezető személyisége, rádiós megszólalásai, humora és 
talpraesettsége, illetve az összeállítás hangzása (szignálok, effektek használata, arányok 
stb.) képezi az értékelés alapját. 
 
Mindkét műfaj pályamunkáit kizárólag mp3 formátumban fogadjuk el. 
 
AZ ÉV DIÁK-VIDEÓSA 
 
Egyének és maximum 3-4 fős csapatok pályázhatnak kisfilmmel, klippel vagy magazinműsor-
ral, legfeljebb 4 perc terjedelemben. A téma szabadon választott az újságírói műfajok keretén 
belül. Zenékhez készített videoklipek, mini játékfilmek nem versenyezhetnek. 
 
A pályaműveket a YouTube-ra kell feltölteni, a pályázatra a linket kell beküldeni. 
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7. Forrás:  pixabay 



 
 

AZ ÉV DIÁKLAPJA 
 
A 2021/2022-es vagy 2022/2023-as tanévben megjelent újságokkal, diáklapokkal szerkesz-
tőségek, iskolák pályázhatnak. Elsősorban a tartalmat bíráljuk el, de figyelembe vesszük a 
lap küllemét is. 
 
Az online pályázati űrlap kitöltése után a lapokat postán kérjük elküldeni a DUE 1583 Buda-
pest, Pf. 14. címre. Az újságok postára adásának határideje 2023. március 14. 
 
AZ ÉV DIÁKFOTÓSA 
 
Bármilyen témájú fotóval és 
fotósorozattal lehet pályázni, 
de előnyben részesítjük a 
portrékat, szocio- és ese-
ményfotókat, valamint az új-
szerű megközelítéseket. 2 
évnél nem régebbi felvétele-
ket várunk, elsősorban sajtó-
fotókat, portrékat, reklám-, 
divatfotókat. A családi képek, 
születésnapi zsúron vagy 
kedvenc háziállatról készült 
felvételek, emlékképek stb. 
témájú fotók nem pályázhat-
nak. 
 
A pályamunkákat kizáró-
lag .jpg formátumban fogad-
juk el. 
 
További megkötések: a kép 
rövidebb oldala minimum 
800, max. 3000 pixel legyen; 
minden képnek legyen címe; 
manipulált kép beküldése a 
versenyből való kizárást vonja 
maga után (a művészi koncepcióba illő változtatás nem számít manipulációnak). Egy pá-
lyázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be. A sorozatok egy pályaműnek minősülnek, és 2-6 
képet tartalmazhatnak. (Ebben a kategóriában a művészeti iskolák fotó szakon tanuló tag-
jait külön értékeljük.) 
 
AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA 
 
Egyének és csapatok pályázhatnak önállóan elkészített és működtetett portálokkal, blogok-
kal, online iskolaújságokkal vagy magazinokkal. Az elbírálás fő szempontjai az egyediség 
és a tartalmi, újságírói színvonal, de hangsúlyt fektetünk az oldal megjelenésére, használ-
hatóságára is. 
 
AZ ÉV MENTORA 
Diákok, diákszerkesztőségek ajánlhatják a díjra – max. 1 oldalas tényszerű, ellenőrizhető 
adatokat tartalmazó írásban – a munkájukat kiemelkedően támogató, segítő pedagóguso-
kat. 
 
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023. március 15. éjfél 
 
A pályázatokat elektronikusan kell beküldeni. A feltöltő felület elérhető 2023. január 1-
től a DUE Médiahálózat honlapján: https://palyazat.due.hu/ 
 
Tovább: https://palyazatmenedzser.hu/tehetsegkutato-diakmedia-palyazat-2023/  
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8. Forrás:  freepik 

https://palyazat.due.hu/
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Balladamondó 2023 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ felhívással 
fordul az ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, technikumokhoz, szakképző 
intézményekhez és művészeti oktatást folytató középiskolákhoz, melyek bármely fenntartás-
ban működnek), valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos isko-
latípusú és évfolyamú középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a 14-19 éves (9-13. évfolyam) 

tanulóik számára a XV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamon-
dó Versenyen való részvételt. 

 
A verseny időpontja: 2023. március 3-4. 

 
A verseny helyszíne: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ 

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.) 
 

A verseny anyaga: 

 
A.) Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül: 

• A hamis tanú 
• Tetemrehívás 
• Vörös Rébék  

Nevezési határidő: 2023. február 3. (péntek) 

Tovább: https://promo.korosikultura.hu/felhivas.html  
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9. Forrás: https://promo.korosikultura.hu/balladamondo_2023.html  

https://promo.korosikultura.hu/felhivas.html
https://promo.korosikultura.hu/balladamondo_2023.html
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10. Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/
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11. Forrás: https://korosikultura.hu/magyar_kultura_hete.html  

https://korosikultura.hu/magyar_kultura_hete.html
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12. Forrás: https://agoraszolnok.hu/event/a-tanc-varazsa/  

https://agoraszolnok.hu/event/a-tanc-varazsa/
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13. Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/


 

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 

 
 

14. 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

