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Bővül az előre hozott érettségi tárgyak köre 
 
A kormány döntése alapján a jövőben azon érettségi vizsgatárgyakból, ame-
lyeknél a tanuló számára az adott tantárgy tanítása a középiskola helyi tanter-
ve szerint befejeződik, előrehozott érettségi vizsga tehető. 
 
Így azon tantárgyakból – például földrajz –, amelyek tanítása a tizedik évfolya-
mon lezárul, a tizedik évfolyamot követő őszi vizsgaidőszakban vagy az azt kö-
vető vizsgaidőszakokban az előrehozott érettségi vizsga letehető. Az elmúlt 
években előre hozott érettségire kizárólag idegen nyelvekből és informatikából 
nyílt lehetőségük a tanulóknak, a tizedik évfolyam elvégzését követően. 
A módosítást az Országos Diákparlament kezdeményezte azzal a szándékkal, 
hogy több vizsgatárgyból váljon lehetővé az előrehozott érettségi vizsga meg-
szerzése, így a diákok hatékonyabban készülhessenek a felsőoktatási felvételire. 
A módosítással az érettségi nehézsége nem változik, ugyanakkor az eltérő idő-
pontban letehető vizsgák miatt több idő marad a felkészülésre.  

 
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/

hirek/bovul-az-elore-hozott-erettsegi-targyak-kore 

 
*** 

 
Új követelmény a felsőoktatási felvételiben 
 

A 2020-as általános felsőoktatási felvételi eljárásban az a jelentkező vehető fel 
alap-, illetve osztatlan mesterképzésre, aki legalább egy emelt szintű érettségi 
vizsgát tett, vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezik. 
 
A részletekről bővebb tájékoztatás olvasható a felvi.hu oldalon és a 2019 decem-
berében megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban.                                                   
A felsőoktatási felvételi eljárásról, így a pontszámítás módjáról a 423/2012.               
(XII. 29.) Kormányrendelet rendelkezik. 

 
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/uj_kovetelmeny_felsooktatas_felveteli/ 

 

***  

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/bovul-az-elore-hozott-erettsegi-targyak-kore
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/bovul-az-elore-hozott-erettsegi-targyak-kore
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/20A_uj_felveteli_kovetelmeny
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/uj_kovetelmeny_felsooktatas_felveteli/
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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése  (január) 

 
Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja elő az általános iskola által meghatározott 
formában és az általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentke-
zési szándékukra vonatkozó információkat az iskolában.  
 
Az egyéni jelentkezők* január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer 
egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és 
tanulói adatlap).  
 
Általános iskolák 
Január elejétől elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseinek rögzítését a KIFIR felvételi lap 
kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentke-
zési lap(ok) és tanulói adatlap).  
 
Középiskolák 
Január 19-én az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények megszervezik a találkozást a 
programba jelentkezőkkel.  
 
2020. január 18., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban.  
2020. január 23., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban 
azon jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.  
 
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:  
- A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül –               
lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.  
 
- A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban a megtekintést követő első munkanapon tizenhat óráig észrevételt nyújt-
hat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy    
napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)  
 
- A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül   
határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.  
 
- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három     
napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal 
együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. 
 
 - Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét        
határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.  
 

 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf   

 
 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf


 

 
A jövő mérnökei és informatikusai versenyeztek a World Robot Olympiadon 

 
Minden fiatal rendkívüli tehetségnek számít a programozás, robotika területén, aki ringbe szállt a World 
Robot Olympiad (WRO) világversenyen, a jövőben valószínűleg közülük kerülnek ki a legjobb mérnökök 
és informatikusok - hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
parlamenti államtitkára csütörtökön, a WRO magyar résztvevőit köszöntő beszédében. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Hozzátette: ez nemcsak saját karrierjük szempontjából fontos, hanem az egész ország jövője miatt.             

Ahhoz ugyanis, hogy Magyarország fenntarthassa az elmúlt kilenc évben elért eredményeket, versenyképes-

ségét erősítse és 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé tartozzon, az átgondolt és ésszerű gazdaság-

politika mellett jó szakemberekre van szükség. A kormány ezért tesz meg mindent annak érdekében, hogy a 

fiatalok megfelelő tudást, szaktudást szerezhessenek, válasszanak bármilyen pályát maguknak – mondta az 

államtitkár. Hangsúlyozta: a magyar fiatalok kiemelkedően jól szerepeltek a WRO robotépítési és programo-

zási világverseny hétvégén, Győrben lezajlott döntőjén, amelyet most rendeztek meg először Európában.      

A versenyre 74 országból 2700 vendég érkezett. Schanda Tamás kitért arra is, hogy a WRO magyar -

országi világdöntője jó lehetőség volt arra is, hogy a magyar fiatalok bemutathassák országukat a részt vevő 

73 ország csapatainak, ezért is támogatta az ITM a verseny megrendezését több mint 3 milliárd forinttal. 

A XXI. század nyertesei azok a nemzetgazdaságok lehetnek, amelyekben megfelelő szintű a digitalizáció.                       

Amellett, hogy Magyarországot ebben a versenyben az élmezőnybe szeretnék juttatni, arra is rá szeretnének      

mutatni, hogy a 4. ipari forradalomnak mindenki a nyertese lehet, és hogy a fair play, az egészséges versen-

gés csak emeli a teljesítmény színvonalát. Ezért döntöttek úgy, hogy Magyarország a jövő évi világverseny 

döntőjére felajánlja támogatását egy olyan országnak, amely anyagi okok miatt nem tud részt venni a megmé-

retésen – mondta az államtitkár. 

 
 
 

           https://moderniskola.hu/2019/11/a-jovo-mernokei-es-informatikusai-versenyeztek-a-world-robot-olympiadon/  
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https://moderniskola.hu/2019/11/a-jovo-mernokei-es-informatikusai-versenyeztek-a-world-robot-olympiadon/


 
Olcsó ételek, amik fokozzák az agyműködést 

 
Sokszor kívántad már, hogy bárcsak varázsütésre jobban oda tudnál figyelni tanórán? Nos, sajnos a 
dolog nem megy ilyen könnyen, de ha változtatsz bizonyos dolgokon az étrendeddel kapcsolatban, 
nagyon sokat segíthetsz magadon. 
 
A jó típusú szénhidrátok szerepe  
 
Az egyik legfontosabb dolog az, hogy az étrendedben a megfelelő mennyiségű szénhidrát szerepeljen. Per-
sze ez nem azt jelenti, hogy rendelj pizzát és egyél hamburgert vagy tésztát minden nap. Vannak úgyneve-
zett jó és rossz szénhidrátok, amik közül csak a jók kerülhetnek a tányérodra. A jó, vagyis az úgyneve-
zett komplex szénhidrátok egyik legfőbb előnyös tulajdonsága, hogy lassan adagolják az energiát a testbe, 
így az energiaszinted nem hullámzó, hanem egyenletes. Tehát nem jutsz a csúcspontról hirtelen holtpontra.  
A jó hír, hogy nem kell drasztikusan változatnod az étrendeden, elég néhány apróságra odafigyelned.               
A tésztaételek maradhatnak, de csak akkor, ha teljes kiőrlésű tésztát választasz. Ugyanez vonatkozik a     
kenyérre és a rizsre is. Emellett számos zöldségben is található jelentős mennyiségű komplex szénhidrát, 
úgyhogy ezeket sem árt beiktatni az étrendedbe. A répa, a paszternák és az édesburgonya csupán néhány a 
rengeteg zöldség közül, ami lassan, folyamatosan növeli az energiaszintedet, így az agyműködésedre is a 
lehető legjobb hatással van. Mivel ezek közül az első kettő kifejezetten olcsó zöldség, így az sem jelenthez 
problémát, hogy az egészséges étkezés többe kerül-e a hétköznapinál vagy sem. Az édesburgonya általában 
kicsit drágább, mint a többi zöldségféle, azonban alkalmanként beleférhet a keretbe ez is. Az elkészítési mód-
juk is sokféle lehet: rengeteg ragut készíthetsz belőlük, de jó ötlet a leves készítése, sőt, köretként is kiválóak 
sovány húsok  mellé. 
 
Halételek: barátkozz meg velük, érdemes 
 
Ma már bizonyára mindenki hallott a halolajnak az agyra gyakorolt jótékony hatásáról. Ha nem rajongsz a ten-
ger gyümölcseiért, de szeretnéd kiélvezni az omega-3 zsírsavak pozitív hatását, akkor vásárolj tejet vagy 
más tejterméket, amiben elrejtve ugyan, de megtalálhatóak ezek a zsírsavak is. 
Persze ez azért nem ugyanaz, mint a valódi halat fogyasztani. Ahhoz, hogy hozzájuthass a heti omega-3  
adagodhoz, a legjobbak az olajos halak, mint például a lazac, a makréla vagy a hering. Ha diákként túl        
alacsony a költségvetésed, és nem engedheted meg magadnak, hogy friss lazacfilét vásárolj a halpiacon,   
akkor próbáld ki a konzerv lazacot - abból is elsőrangú fogás készíthető és legalább spórolhatsz egy kicsit. 

Ha nasira vágysz, válaszd a mogyoróféléket  
 
A mogyorófélék kitűnő proteinforrások, gyakorlatilag ugyanazt a szerepet töltik be, mint a chips vagy az 
édességek, csak sokkal egészségesebbek. Ha már annyira kikészültél, hogy sóvárogsz valami zsíros étel 

után, a mogyorófélék gyors löketet adhatnak az energiaszintednek. 
A dió (többek között) rengeteg omega-3 zsírsavat tartalmaz, szóval, ha nem 
vagy oda a halételekért, a diónak mindenféleképpen szerepelnie kell a bevá-
sárló listádon. Tulajdonképpen a legtöbb mogyoróféle vagy olajos mag 
(például a tökmag vagy a napraforgómag) pozitív hatással van az agyműkö-
désre, ugyanis nagyon sok létfontosságú tápanyagot tartalmaznak. Ha egy 
héten néhányszor be tudod csempészni ezeket az ételeket az étrendedbe, 
máris sokat tettél az intenzívebb agyműködésért.  

 
Hogy izgalmasabbá tedd a dolgot, az oldalunkon is kereshetsz recepteket vagy csak legyél kreatív és kombi-
náld őket ízlés szerint. Nem kell semmi világmegváltó ötletre gondolnod: elég, ha például csinálsz egy ubor-
kás-lazacos szendvicset, esetleg egy marék napraforgómagot szórsz a salátádra. 
 
(KamaszPanasz - B.Zs.) 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7685/olcso-etelek-amik-fokozzak-az-agymukodest  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/799/teszta
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1107/egeszseges_elelmiszerek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/1493/koncentralast-segito-taplalekok
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/6595/omega-3
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5789/tej-es-tejtermekek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/3441/egyel-rendszeresen-halat
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2503/proteinforrasok
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2572/dio-stressz-koleszterin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/receptek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/7685/olcso-etelek-amik-fokozzak-az-agymukodest


 
 

   

 
Rossz a közérzeted? Ez a módszer mindig beválik! 

 
Biztosan tudod, hogy a mozgás nem csak a tested és az anyagcseréd élénkíti, hanem a lelkedet 
is stimulálja. Íme, néhány érdekesség a mozgás és a psziché összefüggéséről. 
 
A rendszeres testmozgást végző fiatalok ritkább esetben hajlamosak depresszióra és más idegi erede-
tű problémára, mint mozgásszegény életmódot folytató társaik. Ez a tény azonban nem azt jelenti, hogy 
aki sportol, soha nem érezheti magát levertnek, szomorúnak. Ha úgy érzed letargikus hangulat kezd 
eluralkodni rajtad, vegyél egy mély levegőt, s gyerünk mozogni! Magad is ámulsz majd, milyen csodára 
képes egy kis torna. 
 
Miért lesz jobb kedved a mozgástól?  
 
Testmozgás hatására az agyban fokozottan termelődnek bizonyos stressz-elleni vegyületek, például 
a boldogsághormonnak is nevezett szerotonin. A fizikai aktivitás serkenti tested különböző részeit: a 
szív- és érrendszer, a vesék, valamint az idegrendszer közti információcserét. Amikor a tested mozgás 
következményeként fizikai stresszt él át, érzelmi stressz-programra hangolódik. Eszerint az edzés során 
az agyadban a stresszes helyzetek túléléséhez szükséges biokémiai anyagból sokkal több kezd                    
termelődni. 
 
Milyen gyakorlatok segítenek a jobb közérzet elérésben?  
 
Nem kell se maratont futnod, se megmásznod a Himaláját, ahhoz hogy jól 
érezd magad a bőrödben. Se a gyakorlatok hossza, se azok nehézsége nem 
számít annyit, mint a önmagában a mozgás ténye. A szív- és érrendszerre álta-
lánosan jótékony hatással bíró testgyakorlatok, mint a séta, az úszás, vagy a 
biciklizés, tökéletes szellemi feltöltődést nyújtanak. Mozogj, hogy minél keve-
sebbet feszengj a napi gondok miatt. 
Fitness-terembe járni, egy új sportot kipróbálni, vagy pusztán a változatosság 
kedvéért egy kiadós séta erejéig kimozdulni otthonról, egyaránt jótékony ha-
tással van a hangulatodra. A mozgás mellett az egészséges táplálkozás, 
az elegendő alvás, a meditációs gyakorlatok, valamint a jóga sokat lendíthet 
hullámzó hangulatodon, aggódó természeteden.  
 
A testmozgás kitűnő feszültségűző és hangulatjavító, de semmi esetre sem helyettesíthet semmiféle 
terápiát. Ha orvosi rendelvényre gyógyszeresen kell kezelni rossz hangulatodat, vagy depressziódat, a 
mozgás nem menthet fel a gyógyszer szedése alól. Beszéld meg a kezelőorvossal, miféle testmozgást 
javasol neked a terápia kiegészítő elemeként. 

(KamaszPanasz - O.K.T.) 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/524/rossz-kozerzet  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3192/manias-depresszio
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/3227/mozgas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/461/seta-fogyas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1712/Olvasas-stressz-ellen
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1712/Olvasas-stressz-ellen
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/524/rossz-kozerzet
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LÁTTAM EGY SHAKESPEARE-T!” – ESSZÉPÁLYÁZAT DIÁKOKNAK 
 

 
A Magyar Shakespeare Bizottság esszépályázatot hirdet középiskolás diákok számára. 

 
 
 
A feladat: 
 
Írjatok – egyénileg vagy csoportosan – egy maximum 2 oldalas 
élményszerű összefoglalót vagy kritikát egy Shakespeare-
előadásról vagy filmről, amit láttatok!  
 
 

 
                                                                                                                      

A dokumentumot a nevetek és iskolátok rövid megjelölésével (file neve pl. MontágRómeó_RMG)  
küldjétek el erre a  címre: mshakespearebizottsag@gmail.com 

 
Beküldési határidő: 2020. március 25. 
 
A legjobb esszék íróit jutalomban részesítjük, alkotásaik felkerülnek a Magyar Shakespeare Bizottság 
honlapjára, valamint meghívjuk őket a Magyar Shakespeare Bizottság 2020. áprilisi végi jubileumi     
rendezvényére.  
Kérjük, hogy az emailben is jelezzétek pontosan az alkotó, az előadás/film és az iskola nevét! 
 
A zsűri tagjai: 

 Almási Zsolt, a Magyar Shakespeare Bizottság titkára 

 Földváry Kinga, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 Pikli Natália, a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke 

 Reuss Gabriella, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesülete választmányi tagja 
 
A Magyar Shakespeare Bizottság honlapja: https://mashakespearebizottsag.wordpress.com/  
 

 

Forrás: https://magyartanarok.wordpress.com/2019/11/15/lattam-egy-shakespeare-t/#more-12580  
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15. Országos Középiskolai Filmszemle 

 
Középiskolás vagy? 

Szeretsz filmeket csinálni? 
Indulj az 15. O.K. Filmszemlén rövidfilmeddel, mely max. 15 perc hosszú, és lehet      

játékfilm, animációs film, vagy dokumentumfilm. 
  1. helyezés: 150 000 Ft 
2. helyezés: 70 000 Ft 
3. helyezés: 30 000 Ft 

 
Különdíj 

A zsűri adhat ki különdíjakat, pl. a legjobb animációs filmnek, a legjobb operatőrnek stb. 
A különdíj 50 000 Ft 

Beküldési határidő: 2020. január 15. 
 

A zsűri elnöke: 
Mundruczó Kornél Balázs Béla-díjas filmrendező 

 
Zsűri: 

Balog Judit színművésznő, 
Kende János Kossuth-díjas operatőr, 

Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr. 
 

Pályázhatnak: 
Magyarországi és határon túli középiskolák diákjai. Nevezési díj nincs. 

 
A pályázat beküldése: 

- Film feltöltése az Indavideó portálon keresztül (okfilmszemle.indavideo.hu) 
- Pályázati adatlap kitöltése a okfilmszemle.hu oldalon 

A pályázat csak a kitöltött pályázati adatlappal együtt érvényes! 
 

További információ okfilmszemle.hu oldalon található.  
 
 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/548329FF82003A74C1258486006467B0  
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Adventi kézműves vásár                                                                       
Időpont: 2019. december 15. 9,00-13,00 

Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

https://info.szolnok.hu/programok-m34/adventi-

kezmuves-vasar-az-agoraban-p10129  

https://www.korosikultura.hu/rendezveny/                                                                                                                                              
ciposdoboz-jotekonysagi-hangverseny-2019.html 
 

*** 

                                                                                                                                                                                                                         
 

Star Wars Day a RepTárban  
 

Egy nap, ami a Star Wars-ról szól a RepTárban! 
 

Időpont: 2019. december 28. 9 órától 17 óráig 

 
 

                            
Különleges programok várnak a Star Wars kedvelőire idén is.  
- Kiállítás - terítéken minden, ami Star Wars 
- LEGO Star Wars figurák és játszóház 
- Óriás Darth Vader szobor és életnagyságú R2D2 szobor                                                                    
- Mozikuckó 
- Szelfizz a kedvenc szereplőddel! 
    
Gyere jelmezben és meglepetéssel kedveskedünk! 
A kiállítás a RepTárba váltott alap belépőjeggyel látogatható. 
         
             https://www.reptar.hu/rendezvenyeink.html  
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LEINER LAURA: MINDIG KARÁCSONY 

L&L Kiadó, 2019. 516 p.   
 

Karácsony. Káprázatos fények az utcákon, készülődés az ünnepekre, tolongó                    

emberek a plázákban. A bevásárlóközpont karácsonyi forgatagában, december             

23-án három lány egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor, amikor egy 

prank videónak köszönhetően 14:59 perckor hirtelen leáll a szerkezet. 

A Mindig karácsony Anna, Luca és Bogi történetét meséli el, akiknek látszólag 

semmi közük egymáshoz, sorsukat mégis ezernyi láthatatlan szál köti össze       

karácsonykor.   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/mindig-karacsony#bovebb_ismerteto  

 

 

A könyvekkel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői! 
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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.  

 

  

Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 
 
https://www.oktatas.hu/ 
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos 

 

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:  
Garai  Ildikó 
 

http://www.diakonkormanyzat.hu/
http://www.oktbiztos.hu/
http://www.oktatas.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

