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III. ÉVFOLYAM VII. SZÁM 

Megjelent az Oktatási Jogok Biztosának 2017. évi beszá-
molója 

 

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1999. december 1-jén kezdte 
meg működését. A 2017. évi beszámolóját minden köznevelési in-
tézmény megkapta elektronikus úton. A kiadvány—
forrásmegjelölés mellett– szabadon felhasználható. 

Az oktatási jogok biztosa a jogszabályok alapján köteles beszámolni 
éves tevékenységéről. Dr. Aáry– Tamás Lajos az oktatási jogok biz-
tosa fontosnak tartja, hogy beszámolóját közzé tegye és ezzel a nyil-
vánosságot is tájékoztassa a hivatalához beérkezett panaszokról, 
vizsgálatokról.   

 

A Hivatal honlapja: http://www.oktbiztos.hu/ 
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Ezen az interaktív térképen megnézheted, milyen volt a lakhelyed a 
dinók korában  

 
 
Vagy korábban: akár 750 millió éve. Amikor még egy kontinens volt, és dinoszauruszok sem létez-
tek.  

A világegyetem vagy a Föld feltételezett korához képest persze ez az időintervallum sem számít olyan 
rettenetesen soknak - ehhez képest megdöbbentő, mennyit változott közben a bolygó. Hiszen a Pangeá-
ból, az egyetlen kontinensből öt lett, és közben megjelentek az élőlények, mint például a virágzó növé-
nyek vagy a dinoszauruszok. 
Ian Webster egészen érdekes interaktív térképet készített, ami visszarepít bennünket az időben. Beállít-
hatjuk, hogy mikor szeretnénk látni a bolygónkat: a virágzó növények megjelenésekor, a dinoszauruszok 
megjelenésekor, de egy csomó más eseményt is kiválaszthatunk. Vagy akár millió években is megadhat-
juk a dátumot, amikor látni szeretnénk a Föld korabeli állapotát. Természetesen a földrajzi helyet is beál-
líthatjuk, bár az angol nyelvű oldal a Hungary szóra sajnos nem ad ki semmit, de az Eastern Europe kife-
jezésre már igen.  
 
Nagyon érdekes megfigyelni, hogyan alakult ki a bolygó mai arculata, a kontinensek hogyan vándoroltak 
a mostani helyükre az idők folyamán. Ian Webster egyébként ezen az oldalon írta le, hogyan készítette el 
a térképet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/tudomany/ezen-az-interaktiv-terkepen-megnezheted-milyen-volt-a-
lakhelyed-a-dinok-koraban 

 

 

A térképet itt találod. 

https://news.ycombinator.com/item?id=17286770
http://dinosaurpictures.org/ancient-earth#240
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Részlet az Oktatási Jogok Biztosának 2017. évi beszámolójából 

 

A tanév konkrét teendőinek megvalósítása, az ezzel összefüggő részletszabályok meghatározása a köznevelési 

intézmények saját jogkörébe tartozik. A tanév rendjének kialakítása során azonban tekintettel kell lenni a köz-

nevelési törvényben, annak végrehajtási rendeletében (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet), valamint az oktatá-

si miniszter által évente kiadott, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra. Ezen jogszabályok 

rendelkezései valamennyi intézményre nézve kötelező erejűek.  

  

A köznevelési törvény rendelkezik a tanítási év tartamáról, mely az iskolában minden év szeptemberének első 

munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.   

  

Kérdésként érkezett hivatalunkhoz, hogy jogos lehet-e, ha az általános iskola egy tanára a tanév utolsó 
napján beadandó munkát kér a diákjaitól. Tájékoztattuk a beadványozót a jogszabály kapcsolódó ren-
delkezéséről, továbbá arról, hogy az utolsó tanítási nap is a tanév részének tekintendő. (448/2017/
OJBIT)  

  

A köznevelési törvény a tanulók részére biztosítandó pihenőidő kapcsán is meghatároz kötelező rendelkezése-

ket. Ezek szerint a tanítási év ötnapos hetekből áll, a szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás 

nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. A tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok 

miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik, a tanítási év utolsó napját követően pedig legalább hatvan 

– szakképző iskolában legalább harminc – összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani. Egyes esetek-

ben azonban – a tanulók pihenéshez való jogának biztosítása mellett – lehetőséget ad a törvény az ötnapos 

tanítási hetektől való eltérésre.   

  

Egy szülő a gyermeke iskolája által kötelezővé tett hétvégi sportfoglalkozás jogszerűségét illetően kér-
te hivatalunk állásfoglalását. Tájékoztattuk a beadványozót a köznevelési törvény 30. § (2) bekezdésé-
ben foglaltakról, miszerint alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat 
igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére leg-
alább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevé-
tele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható.   

A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biz-
tosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló 
heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az 
előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. (646/2017/OJBIT)  

  

A tanítási napok, valamint a foglalkozások megszervezésének rendjét illetően a köznevelési törvény 27. § (2) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszak-

ban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét 

óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók 

felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működ-

het. (42/2017/OJBIT)  

 

 

 

Forrás:  

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2017/eloszo_ojb.html 



Allergiát enyhítő tippek egyenesen a konyhából 
 
Tombol a parlagfű szezon. A gyötrő tünetekre mindenki gyors megoldást szeretne találni, de a pati-
kában kapható szerek előtt érdemes egy próbát tenni néhány otthoni praktikával. 
 
A szezonális allergiát, mint például a szénanáthát, a levegőben szálló pollenek hatására fellépő túlérzé-
kenység okozza. Az irritációt az okozza, hogy az immunrendszer fenyegetésként azonosítja ezeket a ré-
szecskéket, és elkezd ellenanyagot termelni. Amikor az allergiás ember találkozik az érzékenységet oko-
zó allergénnel, a szervezetében hisztamin szabadul fel, amely végül kiváltja a viszketést, duzzanatokat 
és a nyálkatermelést. 
HOGYAN LEHET HÁZI PRAKTIKÁKKAL ENYHÍTENI AZ ALLERGIA TÜNETEIT? 
Bizonyos esetekben a gyógyszeres kezelés hozza meg a kívánt hatást, viszont vannak, akiknél beválnak 
a természetes gyógymódok is. Ilyen például a tudatos táplálkozás. Ez alapvetően egy egyszerű megol-
dás, hiszen egy kis odafigyeléssel sokat javulhatnak a tüneteid. Ráadásul a hozzávalókat valószínűleg 
megtalálod a spájzban. 
C-vitamin 

A C-vitamin egy közismert immunerősítő, ami a gyulladás csökkentésével nyújthat segítséget az allergi-
ával szemben. Számos élelmiszer gazdag C-vitaminban: chili, kaliforniai paprika, brokkoli, kelkáposzta, 
papaya, eper, karfiol, kelbimbó és ananász– mindben több C-vitamin van, mint a narancsban. 
Tipp: Készíts zöld turmixot ezekből az összetevőkből, és töltsd fel magad C-vitaminnal! Remek napindí-
tó csemege! 
Fokhagyma, hagyma, alma: remek quercetin források 
A quercetin egy olyan flavonoid, ami rengeteg gyümölcsnek és zöldségnek ad színt. A querce-
tin antihisztaminként és gyulladáscsökkentőként viselkedik, így segít megakadályozni az allergiás reak-
ció létrejöttét. A fokhagyma, a hagyma, az alma, a cayenne-i bors és a kapor természetes forrásai ennek 
az anyagnak, így érdemes ezeket az alapanyagokat gyakran használni allergiaszezonban. 
Tipp: Készíts vöröshagymalevet orrdugulás ellen! Adj egy karikára vágott vöröshagymát 4 pohár víz-
hez, és ízesítsd mézzel. Garantált megkönnyebbülést hoz, ha allergiás náthával küzdesz. 
Alma és dió 

Számos kutatás kimutatta már, hogy a rendszeres almafogyasztás véd az allergia ellen. Az alma egyrészt 
quercetint tartalmaz, másrészt a héja gazdag a polifenol nevű antioxidánsban. A diónak magas az E-
vitamin és a magnéziumtartalma. A magnézium véd a zihálás és a köhögés ellen, az E-vitamin pedig 
erősíti az immunrendszert. 
Tipp: Könnyű, egészséges nasit készíthetsz néhány pillanat alatt: vágj fel egy almát cikkekre, szórj mellé 
egy kisebb marék diót és csipegesd el a kettőt együtt. Nagyon finom és segít az allergia leküzdésében is. 
Almaecet 

Az almaecet gyorsan segít a viszketésen, a tüsszögésen és a köhögésen. Gátolja a hisztamin felszabadu-
lását és csökkenti a szervezetben lévő gyulladást. Emellett hosszú távú használata támogatja az immun-
rendszert és segít csökkenteni a jövőbeli allergiás rosszullétek súlyosságát. 
Tipp: Amikor a legelviselhetetlenebb az allergia, adj 2-3 evőkanál almaecetet egy pohár vízhez és reggeli 
előtt hajtsd fel. Ha nem szereted a savanykás ízét, édesítheted egy picit. 
Csalánlevél és menta 

Talán épp most nincs a konyhában menta, de könnyedén termeszthető akár a konyhaablakban is, de ma 
már majdnem minden boltban lehet kapni cserepes fűszernövényeket. Csalán pedig bioboltokban köny-
nyen hozzáférhető, hiszen népszerű gyógynövény teaként fogyasztva. A csalán és a menta is természetes 
antihisztaminok, és együtt igazi allergiaellenes tea készíthető belőlük. 
Tipp: Főzz 1 teáskanál csalánlevelet és 1 teáskanál mentalevelet együtt, majd adj hozzá mézet vagy citro-
mot az ízéért. A mézzel azért vigyázz, mert a pollenallergiások egy része érzékenyen reagálhat rá! 
(KamaszPanasz - B.Zs.) 

 
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7444/etkezesi-tippek-allergiasoknak 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/4272/Munka_allergia
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/1613/Az_immunrendszer_erdekeben
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4294/c-vitamin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5411/ananasz-banan-narancs
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/6644/antihisztamin-rak
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/6605/allergia-hibak
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2572/dio-stressz-koleszterin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5132/almaecet-jotekony-hatasai
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További részletek: http://www.tiszamozi.hu/Docs/Programok/00422/
Verseny_Feltetelek_FIATAL_FILMRENDEZ%C5%90K_VERSENYE.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/szunidei-programok/ 
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Forrás: https://www.korosikultura.hu/kozossegeink/nagykorosi-fotoklub-381.html 

https://www.korosikultura.hu/rendezveny/lombhullato-szunidei-kezmuves-foglalkozas.html 

 

III. ÉVFOLYAM VII. SZÁM PROGRAMOK        OLDAL  7 



III. ÉVFOLYAM II. SZÁM PROGRAMOK        OLDAL  8 

 

„Aludj Máskor, Szolnok!” 24 órás vetélkedő 

 

Szolnok város önkormányzata és a Szolnok Városi Diákok Tanácsa által létrehozott program-
nak idén a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tornacsarnoka ad helyet. 
A már hagyománynak számító eseményen közel háromszáz középiskolás és felügyelőik vesz-

nek részt, ahol közös játékra és show-elemekkel tűzdelt vetélkedőre nyílik lehetőség. A diá-

kok különböző feladatokat oldanak meg, melyek kiválóan alkalmasak a közösségfejlesztésre, 

csapatépítésre. 

 

Az október 13-án kilenc órától másnap reggelig tartó programon sporttal, logikai feladvá-
nyokkal találkozhatnak a játékosok, de előadások és kvízkérdések is szerepelnek majd a meg-
oldandó feladatok között. Az idei verseny tematikája a Házak Harca – „Na, ki a király?”címet 
kapta, mely ezúttal a majdnem történelmi Magyar Királyságba repíti a fiatalokat. A cél pedig, 
hogy megválasszák az új királyt. 
A diákok október 13-án 8:30-tól gyülekeznek majd a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
előtti buszfordulóban. Kilenckor megnyitják a rendezvényt, mely a tornacsarnokig tartó fel-
vonulással indul. Az eredményhirdetés másnap, azaz vasárnap kilenckor lesz. 
A programot nagyon várják már a város fiataljai, hiszen komoly rangot jelent a győztesnek 

járó kupát hazavinni. Idén egy győri diákcsapat lesz a szolnoki középiskolások vendége. A 

játékot kísérő zajokért a szervezők ezúton is kérik a lakosság türelmét és megértését. 

 

Forrás: https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/aludj-maskor-24-oran-keresztul-vetelkednek-

majd-a-kozepiskolasok-1308569/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalapos Éva: Muszáj?! (Ellenpontok-sorozat 3. rész) 

Menő Könyvek, 2017.  
 

Zsombor és Ábel maguktól sohasem beszélgetnének egymással. Ám, ha az ember apja/
anyja egymásba szeret, sőt, össze is költöznek, akkor kénytelen lesz. Pláne, ha az egészet 
megfejelik egy nagy, közös családi síeléssel, előre borítékolhatjuk, hogy ebből sok jó nem 
sülhet ki. Vagy mégis? 
Ez az egyszerre könnyed és komoly történet hűen mutatja meg Zsombor, a menő, vagány, 
szerepelni szerető, diákdirinek készülő srácot éppúgy, mint Ábelt, aki cseppet sem a társa-
ság középpontja, és a történelem-könyvekkel otthonosabban érzi magát, mint a lányok kö-
zelében. 
A Muszáj?! nem csak a különböző személyiségtípusok összeütközéseit mutatja meg, hanem 
egy patchwork család összecsiszolódásának nehézségeit is. 
A főszereplő srácok visszaemlékezéseit olvashatod egymás után, előbb az egyik szereplő, 
majd a könyvet megfordítva a másik szereplő szemszögéből is, vagy úgy, hogy összefonod 
a két szálat. Bármelyik történettel indulsz is neki, ha eljutsz az Ellenpontok felirathoz, akkor 
átlapozhatsz a másik naplóba és megnézheted, hogy ugyanazt a történést mennyire más-
ként látják a szereplőink. 
Kalapos Éva ezúttal sem okoz csalódást olvasóinak, garantáltan élvezni fogod, bármelyik 
szereplő karakterével is tudsz könnyebben azonosulni. És hogy mi lesz a történet vége? 
Vágd fel a középső részt, és ez is kiderül! 
Ezt MUSZÁJ elolvasnod!  

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői! 

 

Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/muszaj-ellenpontok-

sorozat-3resz 

III. ÉVFOLYAM VII. SZÁM KÖNYVAJÁNLÓ        OLDAL  9 



 

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.  

 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu  
http://www.oktatas.hu 
http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

A képek forrása:  www.pixabay.com 

 

  

 

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:  
Egedi Orsolya 
 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktbiztos.hu/

