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Az oktatásért felelős miniszter 2017 februárjára, Székesfehérvárra összehívta 
az országos diákparlamentet. Az országos tájékoztató fórumon az iskolai, kol-
légiumi diákönkormányzati küldöttek áttekintik a tanulói jogok érvényesülé-
sét, valamint a miniszter számára ajánlásban megfogalmazzák véleményüket, 
javaslataikat. 
 
Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága az országos eseményt előkészítő 
fővárosi és megyei diákparlamentek megtartásával, gondozásával az Oktatási 
Hivatalt bízta meg. 
 
A Pedagógiai Oktatási Központok 2016. november 7. és 30. között a fővárosban 
és minden megyében megszervezték, lebonyolították azokat a diákparlamenti 
fórumokat, amelyeken az iskolai, kollégiumi delegáltak átbeszélték és megvitat-
ták a tanulói jogok érvényesülésével kapcsolatos véleményüket, valamint javasla-
tokat fogalmaztak meg az országos küldöttgyűlés számára. A fővárosi, megyei 
rendezvények tapasztalatait, a felvetéseket, a problémákat és a javaslatokat a 
megválasztott 322 fővárosi/megyei küldött képviseli majd az országos diákpar-
lamenten, amelyre 2017. február 3. és 5. között kerül sor Székesfehérváron. 
 
 
A fővárosi és megyei diákparlamentek jegyzőkönyvei elérhetőek a Köznevelés / 
Pedagógiai-szakmai szolgáltatások / Aktuális események oldalon. 
 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu 
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Webcam Laboratory 
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Egy nagyszerű magyar fejlesztésű szoftver, a Webcam Laboratory. 
A szoftverrel egy számítógép és a hozzá kapcsolt webkamera sok-
rétűen felhasználható eszközzé válik. Legújabb változata olyan 
képességekkel gazdagodott, amik ellenállhatatlanná teszik, de lás-
suk sorban, hogy mire is képes. 

A szoftverrel készíthetünk gyorsított felvételeket (például egy nö-
vény növekedéséről) és beállíthatjuk úgy is, hogy akkor készítsen 
felvételt, ha mozgást észlel (például egy madáretetőre irányozva). 
Ilyen programokat eddig is lehetett találni a weben, de a mikro-
szkóp és mérőeszköz funkció már izgalmasabb. Ha ugyanis vál-
toztatható fókuszú webkamerát csatlakoztatunk a géphez egészen 
kiváló sztereomikroszkópot kapunk. A program lehetővé teszi, 
hogy méréseket végezzünk a képen, ezt pedig nem csak a mikor, 
hanem a makrovilágban is megtehetjük. De ez még mind semmi ahhoz képest, amit a program ezen felül tud! 

A kinematika modul lehetővé teszi, hogy tárgyak mozgását mérjük meg és ábrázoljuk grafikonokon. Lehet ez 
egy inga vagy ütköző kisautók. A mérések végzéséhez nincs szükség fénykapukra, mégis jól használható érté-
keket kapunk. 

Az igazi nagy durranás az univerzális logger, pofon egyszerű dologról van szó. A kamerát ráirányítjuk egy 
mérőműszerre (ez lehet digitális kijelző, analóg mérőműszer vagy akár egy hőmérő higanyszála), kallibráljuk, 
beállítjuk, hogy milyen időközönként olvassa le az értéket és már készen is van a számítógéphez kapcsolt mé-
rőműszerünk. A világban számtalan olyan eszköz kapható, ami ilyen-olyan mérőműszert csatol a számítógép-
hez. Egy a közös bennük, többnyire meghaladják egy iskola anyagi lehetőségeit. Szinte minden iskola rendel-
kezik viszont hagyományos hőmérőkkel, volt és amper mérővel, jó öreg, megbízható műszerekkel. A webcam 
Laborotory használatával ezeket korszerűen s hatékonyan használhatjuk fel. 

Az enzimekről sok szó esik a biológia és kémia órákon, de alapos vizsgálatukra ritkán van lehetőség. A 
Webcam Laboratory lehetőséget ad arra, hogy látványos és izgalmas méréseket végezzünk. Élesztő cukorbon-
tását vizsgálhatjuk meg vele és nem lesz szükségünk a webkamerán és egyszerű laboreszközökön kívül sem-
mire.  

• Egy kémcsőbe mérjünk ki fél gram élesztőt és fél gram szőlőcukrot, adjunk hozzá vizet. 
• A kémcsövet zárjuk le gumidugóval, amibe egy injekciós tűt szúrtunk. 
• A tű végére helyezzünk gumicsövet. 
• Egy főzőpohárba készítsünk színes oldatot, használhatunk tust vagy metilénkék festéket a víz megfesté-

séhez, de biztosan működik az egyszerű ételfesték is. 
• Egy mérőhengert töltsünk meg a színes oldattal és helyezzük fejjel lefelé a főzőpohárba. 
• A loggert kalibráljuk be a mérőhengerre, hogy a víz szintjét mérje. 
• Helyezzük be a gumicső szabad végét a víz alatt a mérőhengerbe. 
• Indítsuk el a mérést. 
 
A program alkotói a magyar közoktatás résztvevői számára ingyenessé tették a Labcamera-t (leánykori nevén 
Webcam Laboratory). A program letöltéséhez elsőként a Nemzeti Köznevelési Portálon kell regisztrálni, majd az 
itt kapott jelszóval és azonosítóval letölteni a programot. Valójában nem is csak a Labcamera-t, hanem a virtuális 
kísérletező Fizika szoftvert is beszerezhetjük.  

• Hogy mit tud a Labcamera? Van benne mozgáskövető kinematikai modul, mikroszkóp és mérőeszköz, 
mozgásérzékelő kamera, nyomkövető, gyorsított felvétel és az adu ász, amivel a régi analóg eszközök 
varázsolhatók digitálissá, az univerzális logger.  

Forrás:  http://tanarblog.hu/cikk/labcamera-ingyen-minden-tanarnak-es-diaknak 
 http://tanarblog.hu/letoelthet-tananyagok/2212-webcamlab-univerzalis-logger 
 http://tanarblog.hu/projektek-oravazlatok/2398-webcam-laboratory-akcioban 

DIÁKHÍRLEVÉL 



A MÉDIA IS EGY LEHETŐSÉG! ÉLJ VELE! 

Az iskolai média és diáksajtó 
 
Az iskolai média és diáksajtó egy olyan nyilvánosságot biztosító esz-
köz, melyet meghatározott szabályok szerint a diákok is használhat-
nak, illetve működtethetnek. A diákoknak lehetőségük van iskolaúj-
ság szerkesztésére, iskolarádió működtetésére, diákhonlap publikálá-
sára, stb. Ezek a sajtótermékek az intézményben vagy azon kívül is 
készülhetnek, de rájuk minden esetben a sajtótermékekre vonatkozó 
általános szabályokat kell alkalmazni.  
Meg kell határozni, hogy ki az adott média üzemeltetője, a sajtóter-
mék kiadója és meg kell jelölni a felelős szerkesztő személyét. 1989. 
évtől törvény biztosítja a sajtó, média, nyilvánosság függetlenségét az 
állami hatalmaktól. Nem árt, ha tudod, hogy a szerző és a szerkesztő 

felel jogi értelemben is a  
közzétett írások esetleges jogsértő tartalmáért, nem pedig az igazgató, osztályfőnök, peda-
gógus. A cenzúrát azonban a hibák, tévedések, sértő, bántó írások megelőzésének szándé-
ka sem teszi törvényessé. Az iskola csak akkor határozhatja meg az újság tartalmát, ha ő a 
sajtótermék kiadója. Az iskola által működtetett médiumokban is kötelező lehetőséget ad-
ni a diákönkormányzatnak egy önálló tájékoztatási rendszer, blokk, a honlap, idősáv, stb. 
kiadására. Ezen rész diák-főszerkesztőjét és  
munkatársait a diákönkormányzat választhatja meg. 

Az intézmény megválasztásának lehetősége 
 
Az intézmény megválasztásának és megváltoztatásának lehetősége részben a te 
kezedben van. Bár a kiskorú diákok iskolaválasztása és továbbtanulása ügyében 
alapvetően a szülők, gondviselők döntenek, a gyereknek is joga van az őt érintő 
ügyekben kifejeznie gondolatait, vágyait, elképzeléseit, és meg kell hallgatni őt 
erről.  
Tehát szüleidnek meg kell kérdezniük, hogy szerinted melyik iskola lenne legjobb 
számodra. Később pedig kérheted, hogy szüleid másik intézménybe vigyenek át. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Diákjogi Tudor 

TE IS BELESZÓLHATSZ ABBA, HOVÁ JÁRSZ! 
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AGYHÁRTYAGYULLADÁS 
Meghalt egy gimnazista. Van ellene védőoltás. Olvasd tovább! 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Epidemiológiai 
Központ a sajtóban megjelent hírekre reagálva a lakosság hiteles 
tájékoztatása érdekében az alábbi közleményt adja ki: 

A meningococcus fertőzést a hasonló nevű baktérium okozza, 
amelynek az ABC betűivel jelölt csoportjai ismertek. A betegség 
előfordulása földrajzi helyenként változó. Magyarországon évente 
50-70 megbetegedést jelentenek, ezeket főleg a baktérium B, rit-
kábban a C csoportja okozza. A betegség a csecsemők és a kisgyer-
mekek valamint a 15-24 éves fiatalok között a leggyakoribb. 

A meningococcus baktérium a nyál közvetítésével terjed, azonban átadásához szoros kontaktus szüksé-
ges. (pl. csókolózás, vagy gyakori ismételt kontaktus, zsúfolt együtt lakás, együtt alvás).  
A betegség lappangási ideje 2-10 nap. A meningococcus betegség klinikailag két formában jelentkezhet, 
agyhártyagyulladás illetve vérmérgezés (szepszis) képében. A vérmérgezés órák alatt kialakulhat és igen 
gyorsan halálhoz vezethet. 

A betegeknek azonnal antibiotikumot adnak, vizsgálatát és kezelését kórházban végzik. A beteg közvet-
len környezete antibiotikus védelemben részesül, amelyet térítésmentesen biztosít a lakóhely szerint ille-
tékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya/ügyelete. 

 

Mit tehetünk a meningococcus-betegség megelőzésére? 

 
A meningococcus öt csoportja (ABCWY) ellen van hatékony védőoltás. A 25 éves kor alatti korosztályt és 
ezen felül a hajlamosító alapbetegségben (léphiány, stb.) szenvedőket, utazókat javasolt oltásban részesí-
teni. Az oltási séma korosztályonként és oltóanyagonként változik. A hatékony védelem helyesen alkal-
mazott oltási sorozattal (alapimmunizálás) és ismétlő oltással érhető el. Külön oltóanyag áll rendelkezés-
re a baktérium B illetve C szerocsoportja ellen valamint kombináltan az A,C,W,Y szerocsoportok ellen. 

 A védőoltás különösen ajánlott a csecsemőknek, zárt közösségekben élő gyermekeknek és fiatal felnőt-
teknek (pl. bentlakásos iskolák, nevelőotthonok, kollégiumok). 

Ajánlott továbbá a vakcina olyan gyermekeknek és felnőtteknek, akik alapbetegségük vagy egészségi ál-
lapotuk miatt a betegség fokozott kockázatának vannak kitéve (pl. léphiányosok). 
A meningococcus elleni védőoltáshoz szükséges oltóanyagot a háziorvos, házi gyermekorvos írja fel re-
ceptre. 

 
Az agyhártyagyulladással kórházba kerülők töredéke hal meg 

 
Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház főorvosa szerint az agyhártyagyulladással kórházba 
kerülők közül nagyon kevesen vesztik életüket, a halálozási ráta akkor magas, ha a beteg nem kap időben 
ellátást. 

Prinz Géza neurológus-infektológus az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában azt mondta, évente 
átlagosan harminc meningococcus okozta agyhártyagyulladásos megbetegedést regisztrálnak. A beteg-
ség gyors lefolyású, ha véráramfertőzést is okoz, akkor a keringés összeomlását is okozhatja. 

Elmondása szerint az emberek 5 százalékának tünetmentesen él a torkában a betegséget kiváltó baktéri-
um, ez egy másik fertőzés társulásakor tud a nyálkahártya mélyebb rétegeibe, majd áttételesen az agyba 
kerülni és szaporodni. Az agyhártyagyulladás cseppfertőzéssel terjed, így a beteggel egy szobában tartóz-
kodók, illetve az első ellátását biztosítók vannak kitéve a fertőzésnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
fiatalok körében rendkívül alacsony az átoltottság mértéke, pedig 1992 óta nem kezeltek olyan beteget 
agyhártyagyulladással, akinek volt védőoltása. 

Forrás: http://www.tinivagyok.hu/temak/veszelyek/item/agyhartyagyulladas 
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A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2017-es Biztonságosabb Internet Nap alkalmá-
ból versenyt hirdet hazai általános iskolások, középiskolások és felsőoktatásban résztvevők számára, plakát 
vagy fotó készítésére.  
 
Beküldési határidő: 2017. január 20.,éjfél 
 
A verseny célja, hogy a fiatalokat, „digitális bennszülötteket” motiválja médiatartalmak előállítására a bizton-
ságos internet témájában, és ezáltal felhívja a figyelmet az internetben rejlő számtalan lehetőségre. Fotópályá-
zatban kiemelt figyelmet fordítanak saját fejlesztésű, ’Lájkvadász’ nevű társasjátékra, hogy megtudják, kik és 
hogyan használják, és ez hogyan segíti a játékosokat a valós és a virtuális tér közötti helyes egyensúly megta-
lálásában. A társasjátékról a www.saferinternet.hu- weboldalon tájékozódhatsz. 
A plakátkészítő verseny célja, hogy rávilágítson, hogyan használják a gyerekek és a fiatalok a szociális és 
multimédiás ikonokat. 
A pályamunkák elkészítésekor fontos szem előtt tartani, hogy az alkotásokat később felvilágosító, figyelem-
felkeltő céllal szeretnék terjeszteni! 
 
Verseny leírása 
Kik jelentkezhetnek? 
1.  Általános iskola alsó- és felső tagozatos tanulói   
 (1 -8. évfolyam) 
2.  Középiskolai tanulók (9-12. évfolyam) 

 Egyetemi és Főiskolai hallgatók 

Mivel lehet pályázni? 

Két kategóriában várják az alkotásokat. 
- Fotó 

- Plakát 

Témakörök, és a pályamunkák feltételei 

Fotópályázat: „Lájkvadász pillanat” 
a fotón szerepelnie kell a „Lájkvadász” társasjátéknak 

Plakátkészítőpályázat 
• a plakátnak minél több szociális és multimédiás ikont kell tartalmaznia (pl. like-jel,Facebook jele, 
okostelefon, tablet ikonja). 

• A/3-as méretben, szabadon választott technikával lehet elkészíteni 
egyénileg vagy csoportban is lehet versenyezni 

Nyeremény 

A beérkezett munkákat szakmai zsűri bírálja el. A kategóriák győztesei pénzjutalomban részesülnek és érté-
kes nyereményekkel gazdagodnak, továbbá meghívást nyernek a Biztonságosabb Internet Nap központi ren-
dezvényére. Ennek időpontja 2017. február 7., helyszíne Budapest. A részletekről a nyerteseket időben értesí-
teni fogják! 

Lebonyolítás 

A verseny eseményeit a Saferinternet Magyarország FB-oldalon követhetitek nyomon. 
A fotópályázatra készített képeket a sip@gyermekmento.hu címre várják, ahol január 13. és 27. között sza-
vazhatnak majd „lájkolás” formájában az érdeklődők. A fotók értékelése a begyűjtött like-ok száma szerint 
történik. 
A plakátkészítő versenyre készített pályamunkákat a 1066 Budapest, Teréz krt. 24.I./1 postai címre várják 
(Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat). 
Eredményhirdetés: 2017. február 7.  
Díjátadás: Budapest, 2017. február 7. 

További információ a Biztonságosabb Internet Napról:  
http://www.saferinternetday.org/web/guest/home 
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MOZIMŰHELY 

Érdekel a mozi világa? 
Filmeket szeretnél készíteni? 
Rádöbbentél, hogy jobb értő mozinézőnek lenni? 
Már készítettél filmeket és szeretnél tovább fejlődni? 
Eddig fotóztál, vagy képzőművész voltál, de egyre inkább a filmezés felé kacsingatsz? 
Akkor itt a helyed a kurzuson! 
Csatlakozz Te is a Sopsits Árpád (Balázs Béla - díjas) film- és színházi rendező által vezetett Mozi Műhelyhez! 
 
A kurzusok kéthetente 18 – 21 óra között zajlanának. 
Indulás: 2017.01.20., 02.03., 02.17., 03.03., 03.17., 03.31., 04.14., 04.28., 05.12., 05.26., 06.09., 06.23. 

MoziMűhely 

Filmes-fotós kurzus Sopsits Árpád film és színház rendező vezetésével. 
A kurzus célja, hogy a mozgókép - készítés és a fotográfia iránt érdeklődőknek olyan vizuális tájékozódási, 
szemléleti szempontokat, struktúrákat mutasson be elméletben és gyakorlatban, melyek alapján mélyebb bete-
kintést nyerhetnek a filmművészet, a filmipar világába és közben bemutatja a társművészetekkel való összefüg-
géseket is. Olyanok jelentkezését is várják, akik filmírással, intermédiával, rajzfilmkészítéssel, a hanggal, a film-
zenével, díszlettel, jelmezzel vagy a különböző művészeti ágak átjárhatóságával foglalkoznak. 
Sopsits Árpád szubjektív 4 x 12 fős válogatott csapatokat állított össze a filmművészet legjelentősebb alkotóiból 
az áttekinthetőség kedvéért területekre bontva. 
Az induló első kurzus "tananyagát" és mozi élményét a nyugat - európai 12-es „válogatott” filmjei fogják szol-
gáltatni az 1955 – 2000 közötti időszakban, de az időszak tágítható. 
  
2. kurzus: A kelet–európai film 
3. kurzus: Az ázsiai film 
4. kurzus: Az amerikai film 
  
A közös filmelemzések szempontjai: 
·         milyen narratív-elbeszélési, történetmesélési technikák alakultak ki, ezek megjelenése a forgatókönyvek-
ben és a filmben 
·         a direkt, a fedett, az irodalmi és a mindennapi dialógustechnikák váltakozásai, használata. 
·         hogyan változott a világítás szerepe a fent jelzett időszak alatt, ennek milyen egyéni útjai vannak. 
·         ugyanígy a kameramozgások változásai az idő- és a térkezelés tekintetében 
·         a hang megváltozott szerepe (a zörej és az atmoszféra előtérbe kerülése a zenével szemben az európai 
filmben stb.) 
·         vágási technikák és eljárások 
·         átjárás fotó és film, irodalom és film, színház és film között. 
·         a digitális technika előretörése és annak hatásai 
          a szerzői és a műfaji filmek sajátosságai 
A vetítések és elemzések után gyakorlati feladatokon keresztül a résztvevők kipróbálhatják a tanultakat rövid 
szkeccseken, fotósorozatokon, kisfilmeken, szinopszisokon keresztül, melyekről természetesen konzultációt 
folytatnak a kurzusvezetővel. 
 
A Kurzus díja középiskolás diákoknak 6000 Ft. Főiskolai egyetemi hallgatóknak 12.000 Ft.  
Dolgozóknak 24.000 Ft 
 
Jelentkezni e-mailben lehet, az illes.judit@tiszamozi.hu címen.  
 
A csoport létszáma korlátozott. A képzés díjának befizetésével válik véglegessé a képzésen való részvétel lehe-
tősége. 

DIÁKHÍRLEVÉL OLDAL  6           PROGRAMOK 
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Jöjjetek és csodáljuk meg együtt a téli lepelbe öltözött Tiszaigari Arborétum növényeit!  
 
 
Időpont: 2017.01.20. (péntek) 11:00 

Szervező: NEFAG Zrt. 
Helyszín:  NEFAG Zrt. Tiszaigari Arboré-
tum 
 
 
Részletek: www.nefag.hu, 
 www.facebook.com/NEFAGZrt, 
 
E-mail: m.blasko@nefag.hu 
Jelentkezés: Blaskó Mihály arborétum ve-
zetőnél (20/382-9563)  

NYÜZSGÉS ÉS SZÁMTALAN PROGRAM VÁRJA A CEGLÉDI 
FIATALOKAT 

Fiatalok által életre hívott kezdeményezések, erősebb társadalmi szerepvállalásra építő progra-
mok, önkéntesség – többek között ezek várják a ceglédi fiatalokat, ha betérnek a város szívében, a 
Kossuth Ferenc utca 1/A alatt található Új Nemzedék Központ Ceglédi Közösségi Terébe. 

A közel 120 négyzetméteres, galériás, többféle közösségi helyiséget magában foglaló Közösségi 
Tér az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 – „Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék újratöltve” című 
kiemelt projekt részeként valósul meg, melynek célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelé-
se, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának erősítése a helyi ifjúsági munka, valamint az 
önkéntesség eszközével. 
 
Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/programajanlo/nyuzsges-es-szamtalan-program-varja-a-cegledi-
fiatalokat 

A TISZAIGARI ARBORÉTUM TÉLI ARCA 
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AZ ÉV ÜNNEPELTJEI 

Évről-évre a szakmai szervezetek megválasztják, vagy a közönséggel megszavaztatják, hogy az egyes élőlény-
csoportokban mely faj kapja az Év fája, madara, emlőse, gombája, rovara stb. kitüntető címet. A kezdeménye-
zés célja, hogy az év során nagyobb figyelem forduljon a cím birtokosai felé, jobban megismerjék őket az átlag-
emberek, és megtudják azt is, hogy a hétköznapok során mit lehet tenni ezen fajok védelme érdekében. 

A fényképek alapján, és az összekevert betűk sorba rendezésével megtudhatjátok, hogy… 

Mi az év fája 2017-ben? Mi az év madara 2017-ben? Mi az év emlőse 2017-ben? 

 

 
 
 
 
 
 
 TINELCEG 

 

 VDAMALA     MGYORÓSO LPEE 

   Mi az év hala 2017-ben?    Mi az év rovara 2017-ben? 

 

 

 

 HCSRA 

  

         GYAN SZORASAVÁBGR 
Mi az év gombája 2017-ben?  

 Mi az év vadvirága 2017-ben?  Mi az év kétéltűje 2017-ben? 

 

 

 
 
 

VÁLITÓGÍ TÉLÖCSRAGMOB 
 
 
 RÓÁHIVG MIRÁCSO AKÉB 

Összeállította: Csikós Eszter (NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház) 



"- Na, Cortez is megtalálta a sulit. Éppen ideje volt, nem fogom életem vé-
géig tartogatni a jegyzeteket - sóhajtotta tettetett unalommal az arcán, és 
becsapta a szekrényajtaját. 
Elfordítottam a fejem, hogy odanézzek, és akkor...És akkor történt, hogy 

először megláttam Antai-Kelemen Ádámot, Cortezt. Abban a pilla-
natban, ahogy megláttam, görcsbe rándult a gyomrom, és úgy érez-
tem, muszáj lehajtanom a fejem, és úgy tenni, mintha csinálnék va-
lamit, máskülönben elárulom magam. Deszkás cipőt, farmert, és 
bőfazonú fehér pólót viselt, fél vállán hanyagul lógott a hátizsákja, 
másik kezében a gördeszkáját tartotta. Összevissza meredező haja 
csak látszólag állt szerteszét, egyébként gondosan megcsinálta, és 
pont úgy nézett ki, ahogy kell, és ahogy jól áll neki. A folyosó végén 
Ricsivel beszélgetett, aztán szép lassan minden osztálytársunk köré 
gyűlt, és hallgatták. 
Zavartan turkáltam a szekrényemben, csak néha néztem fel egy-egy 
pillanatra. - Nézd, megjött Cortez! - jelentette be Virág. 
Mintha magamtól nem vettem volna észre." 
 
Név: Rentai Renáta (Reni) 
Kor: 14 
Beszélt nyelv: magyar, francia 
Magamról: (Nem publikus adat, hozzáférés korlátozva) Az, hogy 
elköltöztünk, és sulit váltottam, a lehető legjobb dolog, ami történt 
velem, mert végre lettek barátaim (kettő is!), nem cikiznek, és talál-
koztam vele, aki igazán nagyon menő! 
Érdeklődési kör: könyvek, olvasás, filmek, internet, azon belül is: 
Honfoglaló, KvízPart 

Klubtagság: Mit olvasol most?; Kedvenc könyvek; Sims; Mindhalálig 
Beatles!; Milyen idő lesz holnap?; TeveClub 
 

 

 

 

 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hír-
levél szerkesztői! 

 

Forrás: http://www.alexandra.hu/  

 

 

A SZENT JOHANNA GIMI 1.  
LEINER LAURA 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

Általános iskola: 

 Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Középiskola: 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php 
http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 56/510-710 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Csőszné Dajka Gabriella 
 


