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IV. ÉVFOLYAM II. SZÁM 

 

Megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése 

 
Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése: a            
felvételi eljárás rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények a dec-
ember 20-án kiadott tájékoztatóban közölt adatok egy részét módosították, 
és új képzéseket is meghirdettek.  A felvételi tájékoztató már az új informá-
ciókkal bővített formában  olvasható a felvi.hu honlapon. 

A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre 2019. február 15-én éjfélig 
lehet  jelentkezni. A jelentkezés véglegesítése előtt érdemes a felvételi tájékoz-
tatót újra átnézni, figyelve a kiegészítéssel közzé tett információkra. 

Szintén február 15-én éjfélig kell befizetniük a jelentkezési helyenként 2 000 Ft-
os  kiegészítő díjat azoknak, akik a díjmentesen megjelölhető 3-nál több helyet 
(legfeljebb 6-ot) jelölnek meg. 

A jelentkezéseket 2019. február 20-ig kell hitelesíteni Ügyfélkapuval vagy  
az  E-felvételi felületéről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére                         
postán  elküldött hitelesítő adatlappal. 

A felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók a felvi.hu honlapon               

olvashatók.  

 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felveteli_tajekoztato_hivatalos_kiegeszites/ 

https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
https://www.felvi.hu/
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Az ötödik jubileumát ünneplő PÉNZ7 február 25. és március 1. között kerül megrendezésre, 
amelyre   az iskoláknak egészen a témahét kezdetéig, február 24. éjfélig van lehetőségük             
regisztrálni a www.penz7.hu oldalon. 
 
Idén is korszerű, interaktív tananyagokkal várja az érdeklődő általános-, és középiskolákat a 
pénzügyi  és vállalkozói témahét, amelyen a pénzügyi témájú rendhagyó tanórák középpontjá-
ba a befektetések  kerülnek, a vállalkozói témakör tanórái pedig a „Problémafelismerés és üzle-
ti ötlet” kérdéskörét   dolgozzák fel.  
 
A 2019-es PÉNZ7 újdonsága a Pénziránytű Alapítvány által fejlesztett „Számoljunk a  befekte-
tésekkel!” középiskolai matematika példatár, amely a gazdasági-pénzügyi ismeretek iskolai 
matematika oktatásban való megjelenésének hiánypótló lehetőségét kínálja fel. 
 

http://tantrend.hu/hir/unnepelje-velunk-penz7-otodik-szuletesnapjat 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.penz7.hu
http://tantrend.hu/hir/unnepelje-velunk-penz7-otodik-szuletesnapjat


 
 

 

 

BIZTONSÁGOS INTERNET NAP 
 

 
 
 
 
 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felkérésére hatóságok, informatikai cégek, civil szerveze-
tek és  gyerekek fogtak össze, hogy a Biztonságos Internet Nap alkalmából felhívják a figyelmet a 
biztonságosabb és jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira. 
 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ), az EU SIP-programjának hazai konzorciumve-
zetője figyelemfelkeltő eseményt szervezett erre a napra, amelyen szakemberek, döntéshozók, 
pedagógusok, gyerekek, a sajtó, illetve a téma iránt érdeklődők vettek részt.  
A rendezők hazai intézményeket, gyermekvédelmi szakembereket, játékszakértőket, webes                 
biztonsági szakembereket, távközlési cégeket, internetszolgáltatókat, non-profit szervezeteket,         
multinacionális cégek képviselőit is meghívták az eseményre. 
 
A téma szakértői megvitatták, hogy a fiatalok online tevékenységében mi a példaértékű, mi a 
hasznos, és mi nagyon káros. Tapasztalatokat cseréltek, ötleteket adtak egymásnak a krízishely-
zetek megoldására.   
           
Idén még több érdekességgel is készültek a szervezők. Két kerekasztal-beszélgetéssel és egy 
internetbiztonsági élő könyvtárral is, melybe olyan területekről hívtak meg szakértőket, mint a            
kiberbiztonság, lelkisegély-vonal és tanácsadás, kortársmentorálás, hogy a szereplők véleményt 
cseréljenek egymással, megosszák tapasztalataikat, és válaszoljanak a résztvevők kérdéseire. 
 
A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2019-es Biztonságos Internet Nap 
alkalmából videópályázatot is hirdetett hazai általános és középiskolások számára, egy maximum 
háromperces kisfilm elkészítésére.  A videópályázattal a fiatal felhasználókat szerették volna aktív 
fellépésre buzdítani, hogy a közösségi tér lehetőségeit és előnyeit kihasználva valós problémákra 
bátran merjenek reagálni, hasonlóan az influencerekhez. A beérkezett kisfilmeket szakmai zsűri 
értékelte. A pályázatra több mint 50 munka érkezett be az ország minden területéről. A legkreatí-
vabb és legötletesebb alkotásokat felső tagozatos általános iskolások adták be. 
 

 

http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/Biztonsagos-Internet-Nap-2019.02.05. 
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http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/Biztonsagos-Internet-Nap-2019.02.05
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    JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 2.      § 

A köznevelési intézmény működése nehezen képzelhető el a pedagógusok, szülők  és             
diákok együttműködése nélkül. Az együttműködéshez a jogalkotó többek között az alap -             
vető jogok és kötelezettségek rögzítésével is igyekezett hozzájárulni. Fontos megjegyezni  
e fejezetben a jogok és kötelezettségek nem kerülnek teljes körűen ismertetésre.  
 

A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 1 (Szemelvények a               
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből)  
 

(3) A GYERMEKNEK, A TANULÓNAK JOGA, HOGY  

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,          
képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon           
érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének 
felismerése és fejlesztése érdekében,  

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék  
és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás                
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően             
alakítsák ki,  

c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,  

d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során 
a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,  

e) egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvo-
dai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt,  

f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önren-
delkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-
oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat 
ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-
oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvé-
nyesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,  

g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondo-
zásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszol-
gálat intézményéhez forduljon segítségért,  

h) az oktatási jogok biztosához forduljon.  

(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függő-
en, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étke-
zésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvény-
ben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt           
kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.  

(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai          
nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak           
rendelkezésre.  

 
Forrás: Diákönkormányzati  kisokos 3.0 

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

 

 



 
Ne add fel! 10 indok, hogy miért eddz! 

 
A naponta végzett edzéstől erősebbnek fogod érezni magad. Valójában ténylegesen több energiád lesz, és egészségesebb 
is leszel, mint valaha. Nem beszélve arról, hogy a napi edzés által egyre magabiztosabban fogod magad érezni a bőrödben. 

Mindenki más-más miatt végez testformáló gyakorlatokat. Mindenkinek saját érvei vannak arra, hogy miért van, vagy nincs szüksége 
rendszeres testmozgásra. 

Most itt van a 10 legjobb indok, hogy miért eddz! 
 
Vesd össze a saját indokaiddal, és döntsd el, hogy elkezded az edzést vagy nem. 
A legtöbb ember azért edz, hogy jobban nézzen ki. Nem csak felöltözve, hanem félmeztelenül, vagy meztelenül is.  
Sokan csak azért edzenek, hogy jobban érezzék magukat. Az edzés ugyanis csökkenti a stresszt, a feszültséget, a depresszióra való 
hajlamot. Mindazonáltal sokkal frissebbnek és üdébbnek érzi magát az ember edzés után. 
A szellemi frissességért. Sokak azért edzenek, hogy szellemileg is fittebbek legyenek, mint a többiek. Így 
a munka során sokkal több pénzt tudnak keresni, mint a többiek, sokkal éberebbek és szemfülesebbek 
tudnak maradni. 
A rendszeres mozgás egyértelműen csökkenti a szívbetegségek és a stroke kialakulásának a kockáza-
tát. Csökkenti a koleszterinszintet. Serkenti a kardiovaszkuláris rendszert és a vérkeringést. 
Mivel a testedzés során zsírt égetünk el, és súlyt vesztünk – mivel ezek a fő okozói a magas vérnyo-
másnak – a vérnyomásunk is jelentős mértékben csökkeni fog. 
Sokan azért edzenek, hogy megakadályozzák a II-es típusú  cukorbetegség kialakulását. 
A mozgás segít a csontképződésben, és megakadályozza az Osteoporosis (csontritkulás) kialakulását. 
Mivel csökkenti a test zsírtartalmát, az elhízás mértékét is csökkenti. Emellett elengedhetetlen kelléke 
az egészséges életmódnak. 
Segít javítani a testtartásunkon, a rugalmasságunkon, és csökkenti a hátfájdalmainkat. 
Azoknak az embereknek, akik rendszeresen végeznek gyakorlatokat, sokkal nagyobb az önbecsülésük. 
 
Javaslatok a napi edzéshez 
 
Az első dolog, hogy ne ijedjünk meg attól, hogy mindennap mozognunk kell! Azzal, hogy átmozgatod az izmaidat, jót teszel a tested-
nek. Fel fogsz élénkülni, és rövid időn belül el sem tudod majd képzelni a napjaidat mozgás nélkül. 
Sok ember azért nem edz naponta, mert túl magas célokat tűz ki maga elé. Ne akarj elérhetetlen célokat kitűzni. Reális tervet készíts, 
amelyben örömödet leled! Ha például futni indulsz, fuss fél óráig, úgy, hogy 1 perc futás, és 1 perc séta váltakozzon. Aztán válthatsz, 
és növelheted a futást 2 percre. És a végén már 30 percen keresztül fogsz futni. Így elérhető cél lesz előtted, ami motiválni fog! 
Lesznek napok, amikor nem akarsz majd edzeni. Ez teljesen normális, de el kell fogadnod, hogy az edzés független a hangulatodtól, 
az alvástól, és a naptól is. 
Ha kicsit ducibb vagy, sétálj naponta 10-20 percet. Meglepő eredményeket fogsz tapasztalni pár héten, hónapon belül! 
Legközelebb, ha átmész egy közeli barátodhoz, kocsi helyett válaszd a lábad. Azalatt a pár perc alatt, hidd el, fel fogsz frissülni. 
Ugyanez a lifttel! Miért is mennél lifttel, ha két perc alatt felmész lépcsőn? Garantáltan fittebb leszel. 
Végezetül, ha felkelsz, csinálj 10 felülést. Laposabb hasad lesz garantáltan pár hónapon belül! És sokkal frissebb leszel, mire iskolá-
ba indulsz, vagy munkába, mint a többiek! 
 
Edzésterv fiataloknak 

A mai fiatalok sokkal inkább nőnek fel a tévé és a számítógép előtt, minthogy eddzenek, vagy bármi mást csináljanak. A szülőknek, 
barátoknak talán ezért fontos, hogy érdekes edzéstervet sikerüljön összehozni, ezáltal is ösztönözve a fiatalokat a mozgásra.                     
A legtöbb tizenévesnek az énképével és a súlyával van a problémája. Ez különösen igaz a tinilányokra. Azzal, hogy keményen pró-
bálnak edzeni és nem látják a várt eredményeket, komoly fizikai és lelki problémákat okoznak maguknak. A különböző edzéstervek 
pedig segítenek a fiataloknak, hogy ne szenvedjenek tovább ebben az ördögi körben.                                                                                        
El kell fogadnod, hogy nem mindenki születik sportolónak, vagy atlétának. Ha a barátod sportolni szeretne, te sokat segíthetsz neki 
azzal, ha bátorítod az új hobbija űzésében. Ha pedig ez egy kiváló edzésprogrammal párosul, a barátod és te is kitűnően fogjátok 
magatokat érezni. Elmehettek túrázni, sétálni a parkba, elviheted aerobicra vagy egyszerűen vehetsz neki ajándékba egy                
edzőtermi bérletet.                                                                                                                                                                                                        
Viszont amint ezek az „edzéstervek” elkezdenek majd működni, óriási különbséget veszel majd észre rajta. Egyre jobban fogod érezni 
magad és tudatosul benned, hogy mindez a sport miatt van. Szóval ne add fel!                                                                                         
(KamaszPanasz - Cs. B.)                                 
                                                                                    http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/874/ne-add-fel-az-edzest 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5511/Mit-tegyek-a-magas-koleszterinszint-ellen
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2154/40%20kaloriaegeto
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/74/cukorbetegseg
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/1645/Veszelyes_szamitogepek


 
 

 

ADY és ÉN 
 

Január 27. és március 15. között az M5 kulturális csatorna pályázatot hirdet Ady Endre halálá-

nak 100. évfordulója alkalmából.  

 

Készíts saját alkotást Ady Endre egyik verséből vagy ragadj ki az életéből egy hozzád kötődő 

fontos eseményt! A pályázatra jelentkezhet minden érdeklődő, aki betöltötte a 14. életévét és a 

mediaklikk.hu/musor/ady-es-en/ oldalon január 27-től elérhető jelentkezési lapot kitöltve el-

küldi az adyesen@mtva.hu e-mail címre.  

A nevezés és a részvétel díjmentes.  

A felhívásra jelentkezhet bárki, aki érdeklődik Ady Endre költészete és életútja iránt, és azt fel-

használva készít videót, fényképet vagy írást. A videó hossza legfeljebb 5 perc, az írás pedig ma-

ximum 4000 karakter lehet. Minden pályázó egy műfajban indulhat és egy alkotást küldhet be az 

M5 szerkesztőségébe.  

A jelentkezéseket és az alkotásokat az adyesen@mtva.hu e-mail-címre várjuk, a  beküldés módjá-

ról és a technikai feltételekről a pályázók a jelentkezési lapon és a  szabályzatban olvashatnak 

részletesen, melyek elérhetők a mediaklikk.hu/musor/ady-es-en/ oldalon.  

A beküldési időszak március 15-én zárul. A pályamunkák érkezési sorrendben felkerülnek a  

mediaklikk.hu/musor/ady-es-en/ oldalra, valamint a közönségszavazás alatt, március 17-20. 

között az M5 Facebook oldalán is elérhetőek lesznek. Az alkotásokat szakértő zsűri is értékeli, 

az eredményhirdetésre március 27-én kerül sor az M5-ön.  

További információk: adyesen@mtva.hu, valamint mediaklikk.hu/musor/ady-es-en/.  

Eredményhirdetés: március 27-én az M5-ön!  

http://www.mtva.hu 

 
* * * 

 

Nemzetközi gyermek és ifjúsági művészeti verseny 

A Belarusz Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával 9. alkalommal rendezik meg 

a „KPACAWeek" elnevezésű nemzetközi gyermek és ifjúsági ábrázoló művészeti versenyt.                  

Az elmúlt 8 évben 150 országból érkeztek alkotások, amelyeket idén március 1-jétől 24-éig                  

3 korosztályi csoporttól várnak a szervezők. Nevezni festmény, grafika, számítógépes grafika, 

iparművészet és szobrászat kategóriában lehet. 

 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/muveszeti_verseny_belarusz 
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http://www.mtva.hu/


OLDAL  7  PÁLYÁZATOK DIÁKHÍRLEVÉL 

Tehetségkutató Diákmédia Pályázat 2019 
 
A DUE Médiahálózat 29. alkalommal hirdeti meg a Tehetségkutató Diákmédia Pályázatot. 
A pályázaton legfeljebb 25 éves fiatalok vehetnek részt saját munkájukkal.  
Beadási határidő: március 15. 
 
A következő kategóriákban lehet pályázni: 
 az év diákújságírója; 
 az év diákrádiósa,  
 diákrádiója; 
 az év diák-videoújságírója; 
 az év diáklapja; az év diákfotósa; 
 az év online diákmédiuma; 
 az év mentora. 
 
Az eredményeket 2019. május 24-én, a 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon teszik közzé. 
 

http://tehetseg.hu/palyazat/tehetsegkutato-diakmedia-palyazat-2019 
 

 

* * * 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -  MÁRCIUS 15-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2019  

 

A Rákóczi Szövetség immár 30 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támo-

gatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a 

Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon 

túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájá-

rulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek 

készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szom-

szédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szerve-

zett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli          

magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre 

is. Diákutaztatási programjaink részét képezi a június 4-i nemzeti Összetartozás Napja, amikor bármely 

Kárpát-medencei középiskola utazhat egy másik iskolához, azzal a feltétellel, hogy legalább egy határt 

átlépjenek, illetve az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó program, amikor külhoni iskolák utaz-

hatnak Magyarországra. Örömmel tudjuk elmondani, hogy 2018-ban közel 400 Kárpát-medencei           

középiskola több mint 15.000 diákja és tanára kapcsolódott be diákutaztatási programjainkba. 

 

https://www.rakocziszovetseg.org/hirek/diakutaztatasi-program/378-palyazati-felhivas-marcius-15-i-

diakutaztatasi-program 

 

 

 

http://tehetseg.hu/palyazat/tehetsegkutato-diakmedia-palyazat-2019


 

VÁNDORTÁBOROK 

Végy egy jó társaságot, köss életreszóló barátságokat, ismerd meg az országodat, és mozogj! Ez a ván-
dortáborok bevált receptje. Magyarország legszebb vidékeit barangolhatják be az egyhetes táborok 
során a 10 – 18 év közötti általános és középiskolás fiatalok.  
2019-ben öt új útvonallal bővül a repertoár, és újdonságként hamarosan két pályázatkiírás is várható.            
A fotópályázat mellett novellapályázatot is hirdetnek a szervezők. A vándortáborok az Országos Erdésze-
ti Egyesület, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésé-
ben valósulnak meg. 
 
Az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortáborokban a Bakony, a Börzsöny, a Mátra, 
a Mecsek és a Pilis vadregényes erdeiben kalandozhatnak a diákok, miközben a szervezők megkezdték 
két új útvonal kialakítását a Vasi-hegyháton és a Zemplénben.  
 
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bringás táboraiban idén szintén két új nyomvonalon kerekez-
hetnek a Balaton-felvidéken, valamint a Bükk-Aggtelek térségben.  
A páratlan szépségű helyek mellett megmaradnak a tavalyi népszerű útvonalak is, mint az Őrség, a Felső-
Tisza-vidéke, a Körösök völgye, valamint a Palócföld. 
 
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett vízi vándortáborba jelentkezők idén is az Alsó-Dunán, a 
Mosoni-Dunán, a Szigetközben, a Felső-Tiszán, a Bodrogon és a Dunakanyarban hódíthatják meg a hazai 
folyókat. Új helyszínként pedig a vadregényes Tisza-tó kapcsolódik be a programba, ahol Sarud köz-
ponttal szerveznek élménydús táborokat. 
 
Az első egyhetes turnus 2019. június 15-én, szombaton indul. Ezt követően vándortábori útvonalanként 
változó időpontokban, a jelentkezési felületeken található naptárban látható napokon lehet indulni              
augusztus 12-ig. 
 
A jelentkezési felület 2019. január 28-án nyílt meg, és a táborhelyek megtelte után, de legkésőbb 2019. 
április 30-án zárul le. 
 
 

https://moderniskola.hu/2019/01/januar-vegetol-lehet-jelentkezni-az-ev-legkalandosabb-taboraiba-a-vandortaborokba/ 
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https://moderniskola.hu/2019/01/januar-vegetol-lehet-jelentkezni-az-ev-legkalandosabb-taboraiba-a-vandortaborokba/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/ 
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http://www.korosikultura.hu 
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2050 - IFJÚSÁGI NOVELLÁK A JÖVŐRŐL 

Móra Könyvkiadó, 2018. 224 p. 

 

 

 

Milyen lesz 33 év múlva a kamaszok élete? Hogyan fest majd Magyarország 
2050-ben? 13 fiatal író novellája kutatja a jövőt az ifjúsági kategóriában              
Év Gyermekkönyve díjat nyert  Jelen! című antológia folytatásában. Ezúttal is 
a tizenévesek mindennapjai állnak a szövegek középpontjában a szerelmi 
sztoriktól a családi problémákig, ám egészen különös víziókról olvashatunk. 
Droidnagyi vagy gumicukorszív?  Pacsirta formájú drón vagy virtuális gimi?               

 
A 2050 szerzőinek - Bégányi Dániel, Farkas Balázs, Garaczi Zoltán, Gáspár-Singer Anna, 

Hackett, Brandon, Jassó Judit, Lackfi János, Lapis József, Makai Máté, Moskát Anita,           
Szöllősi Mátyás,Totth Benedek, Zelei Bori, Olaf Łyczba - határtalan a képzelete!  

 

 

https://mora.hu/konyv/2050-ifjusagi-novellak-a-jovorol 
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https://mora.hu/alkoto/beganyi-daniel
https://mora.hu/alkoto/farkas-balazs
https://mora.hu/alkoto/garaczi-zoltan
https://mora.hu/alkoto/gaspar-singer-anna
https://mora.hu/alkoto/hackett-brandon
https://mora.hu/alkoto/jasso-judit
https://mora.hu/alkoto/lackfi-janos
https://mora.hu/alkoto/lapis-jozsef
https://mora.hu/alkoto/makai-mate
https://mora.hu/alkoto/moskat-anita
https://mora.hu/alkoto/szollosi-matyas
https://mora.hu/alkoto/totth-benedek
https://mora.hu/alkoto/zelei-bori
https://mora.hu/alkoto/olaf-%C5%82yczba


 

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

