
2020. MÁJUS-JÚNIUS 

DIÁKHÍRLEVÉL 

A TARTALOMBÓL: 

AKTUALITÁSOK 1-2 

DIGITÁLIS VILÁG  3 

DIÁKJOG 4 

ÉLETMÓD 5-7 

PÁLYÁZATOK  8 

PROGRAMOK 9 

KÖNYVAJÁNLÓ 10-11   

V. ÉVFOLYAM  5. SZÁM 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elkezdődött a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka 

 

A felsőoktatásba jelentkezők már elérhetik az ügyintézési funkciókat a felvi.hu 
honlapon, az  E-felvételi rendszerében. Minden felvételiző ellenőrizheti és mó-
dosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiányzó dokumentumokat, illetve 
egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja. 

Az e-ügyintézés indulásával az E-felvételiben a jelentkezők folyamatosan ellenőriz-
hetik a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásában 
szereplő adataikat: a személyes információkat, a megjelölt képzéseket és azok sor-
rendjét, a benyújtott dokumentumok és kérelmek feldolgozottságát, továbbá a fel-
dolgozás eredményét. Az e-ügyintézési funkciók segítségével egyszerűen kérhetik 
az esetleg hibásan megadott adatok módosítását is. 
A felvételizők az E-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentke-
zési helyeiken – a pillanatnyilag rendelkezésre álló, igazolt eredmények alapján – 
éppen hány pontjuk van. Az adatok folyamatosan frissülnek. Mindenkinek érdemes 
tehát használnia a felületet akkor is, ha semmit sem kell módosítania. A fontos in-
formációt tartalmazó üzenetek (pl. a hiánypótlási felszólítás) a központi felvételi 
nyilvántartásban szereplő e-mail-postafiókokba is megérkeznek. 

A 2020. május-júniusi érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt vagy tanúsítvá-
nyokat – hasonlóan a korábban (2006. január 1. után) megszerzett érettségi eredmé-
nyeket igazoló dokumentumokhoz és a 2003. január 1. után szerzett nyelvvizsga-
bizonyítványokhoz – nem kell feltölteni a rendszerbe. Ha azonban a felvételiző a 
jelentkezési határidő után kapja meg a nyelvvizsgáját, meg kell adnia a felületen a 
nyelvvizsga-bizonyítvány adatait. 

A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelent-
kezési helyek visszavonására legkésőbb 2020. július 9-ig, egyetlen alkalommal van 
lehetőség az  E-felvételi  Sorrendmódosítás menüpontjában. A változtatások az el-
küldött kérelmek feldolgozása után jelennek meg az ügyintézési felületen. A be-
nyújtott kérelmek státusza az E-felvételi Kérelmek menüpontjában ellenőrizhető. 

 
        https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felsooktatasi_felveteli_ugyintezes2020/ 
 

*** 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felsooktatasi_felveteli_ugyintezes2020/
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Legek és érdekességek a tanév versenyeiről 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ már öt éve vesz részt tanulmányi és művészeti versenyek 
szervezésében. Ebben a tanévben összesen 15 saját versenyt szerveztünk, melyek nagy része a jár-
ványügyi veszélyhelyzet miatt sajnálatosan félbeszakadt, s a megyei/döntő fordulók megtartására – 
három verseny kivételével – nem került sor. 8 verseny csak a középiskolás korosztályt, 3 csak az   
általános iskolás korosztályt érinti, ám 4 versenyen mindkét korosztály részt vehet.  
A 12 tanulmányi és 3 művészeti versenyről részletes információk a Szolnoki POK honlapján érhetők 
el:  https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_versenyek 
  
És most lássuk a számadatokat:  
A Szolnoki POK által meghirdetett versenyek iskolai fordulóin összesen 82 intézmény 3837 tanulója vett részt.              
A megyei/döntő fordulókon összesen 73 intézmény 1021 tanulójára számítottunk, akik közül 57 intézmény 679 tanulója 
iskolai fordulóból jutott tovább. A meghirdetett művészeti versenyekre összesen 33 intézmény nevezett, s ezek között 
16 olyan volt, akik más versenyen egyáltalán nem indultak. Az ún. saját versenyek mellett az általános iskolások számára 
szervezett  angol és német nyelvi országos verseny megyei fordulóját is megszerveztük, melyeken összesen 36            
intézmény tanulói szerepeltek. 
 
De miféle legekről beszélhetünk az említett versenyek kapcsán? Például, hogy melyek is voltak a legnépszerűbbek.           
A pálmát évek óta a Várhelyi Ferenc matematikaverseny viszi el, mely idén már a 8. évfolyamos tanulók számára is 
nyitott volt, s az első fordulóban 43 intézmény 937 tanulója nevezett a POK illetékességi területéhez tartozó iskolákból. 
Második lett a Történelemverseny középiskolásoknak, melyre 33 intézmény 641 tanulója nevezett.                                                 
A csak általános iskolásoknak szóló versenyek közül a legtöbb résztvevőt a Pest megyei alsó tagozatos komplex verseny 
vonzotta, ahol 49 intézmény közel 600 tanulója indult, míg szintén szép eredményt ért el a 6., 7 és 8. évfolyamosoknak 
szóló “Színes tinták” magyar irodalom verseny, melyen 24 intézmény 397 tanulója indult. 
 
A legnépesebb megyei/döntő fordulókról szólva két versenyt kell mindenképpen megemlítenünk. A Várhelyi Ferenc 
matematikaverseny februári döntőjén 24 iskola 162 versenyzője vett részt, míg a művészeti versenyek között a mindig is 
rendkívül népszerű “Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő versenyt emelném ki, amelyre 22 intézmény 191 
tanulója nevezett. 
 
Vajon mely iskolákat tekinthetjük a leglelkesebb versenyzőknek? A gimnáziumok között a Varga Katalin Gimnázium és a 
Verseghy Ferenc Gimnázium emelkedik ki. A Vargából 8 versenyen 334 tanuló indult, a Verseghyből pedig                    
7 versenyen 269 nevező volt.  
 
A szakgimnáziumok közül a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma 5 versenyen 138 tanulót 
nevezett. A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Turisztikai Két Tanìtási Nyelvű Szakképző Iskolája 
6 versenyen 81 tanulót indított. Az első fordulót tekintve viszont a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska 
József Középiskola és Kollégium Tagintézménye volt a legaktívabb, mivel 7 versenyen összesen 105 tanuló indult. 
 
Az általános iskolák mezőnyében a szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola emelkedett 
ki, mivel 4 versenyen 50 tanulót neveztek. 
 
És vajon mely iskolák tanulóit tekinthetjük a legeredményesebbnek? A legeredményesebb versenyző diákok, akik 3 
versenyen is a döntő fordulóba jutottak: Demeter Lili (Verseghy Ferenc Gimnázium). Forgács Lilla (Lehel Vezér Gimnázi-
um), Hegedűs Henriett (Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium) és Kiss György Zétény (Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium). A Lehel Vezér Gimnázium 8. évfolyamos tanulója, Nagy Andor pedig 4  versenyen is bejutott a második 
fordulóba, melyek egyike az Országos angol nyelvi verseny (megyei dontő I. helyezés) volt, de úgy tűnik, és a                
matematika (Várhelyi F. matematikaverseny döntő II. helyezés) és az irodalom sem jelentett számára komoly kihívást. 
 
S végül, de nem utolsó sorban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a versenyzés alapja az alapos felkészítés. Talán 
nem meglepő, de a legnagyobb tömeget megmozgató, Várhelyi Ferenc matematikaverseny felkészítői között találjuk a 
legjobbat, mivel Algayné Varga Éva tanárnőnek (Verseghy Ferenc Gimnázium) összesen 19 tanítványa vehetett részt a 
verseny döntőjén, amihez ezúton gratulálunk. 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/szolnok_versenyek


     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      https://vfmk.hu/                                                                                        
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A Facebook egy szuper hely, rengeteg hasznos és mókás dologra jó. De hogy játék és 
szórakozás maradjon a használata, tarts be néhány egyszerű szabályt!  

 
Nézd meg miket ajánlunk neked! 



     

 
V. ÉVFOLYAM  5. SZÁM DIÁKJOG     OLDAL  4 

§ 
 

Kötelezheti-e a tanár a diákot a testnevelés feladat teljesítését igazoló videó felvétel küldésére?   
       
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalást tett közzé a digitális tanórák egyes adatvédel-
mi kérdéseiről. A Hatóságot azzal keresték meg, hogy mennyiben felel meg az adatvédelmi szabályok előírásainak, ha 
a koronavírusra tekintettel bevezetett digitális oktatás során a gyakorlati órákon (így például a testnevelés óra) kiadott 
feladatok teljesítésének ellenőrzése céljából a tanár a feladat teljesítését igazoló videó felvétel elkészítését és részére - 
e-mail, vagy Messenger útján - történő elküldését kéri a diákoktól. 
 
A Hatóság állásfoglalásának közvetlen linkje: https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH-2020-2888.pdf 
 
A Hatóság letölthető állásfoglalásai: https://naih.hu/adatvedelmi-allasfoglalasok,-jelentesek.html 
 

http://www.diakonkormanyzat.hu/  
*** 

Diákjogi Forródrót 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmazza, a tanuló azon jogát, „hogy hozzájusson a jogai gyakorlá-
sához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról" (46. § (6) e) pont). A Diákközélet-
ért Alapítvány rendkívül fontosnak tartja, hogy a diákok ezen joga is érvényesülhessen, azaz a diákok, a diákönkormányzat, a 
szülők és a pedagógusok választ kaphassanak a diákjogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos kérdéseikre. 

A fenti cél valóra váltása érdekében működteti az Alapítvány a Diákjogi Forródrót nevű szolgáltatást, amely ingyenes, sze-
mélyre szóló tanácsadást jelent egyrészről, másrészről pedig a tipikus, mások érdeklődésére is számot tartó kérdések és vála-
szok –a személyiségi jogok messzemenő tiszteletben tartása mellett- a „gyakran feltett kérdések és válaszok” oldalán történő 
megjelenítését.  

A szolgáltatást interneten keresztül lehet igénybe venni a www.diakjog.hu címen, illetve kérdést emailben közvetlenül is 
lehet küldeni az info@diakjog.hu címre.  

Az Alapítvány képviselője a tanév szorgalmi időszakában néhány munkanapon belül válaszol a beérkezett tanulói jogvi-
szonnyal, diákönkormányzattal kapcsolatos kérdésre. A válasz a kérdés bonyolultságától függően minimum a kérdés regiszt-
rálását, optimális esetben a konkrét választ tartalmazza.  

A tanév szorgalmi időszakában maximum egy héten belül érdemi választ ad tanulói jogviszonnyal, diákönkormányzattal 
kapcsolatos kérdésre (kivéve, ha a válasz a hatályos jogszabályokból nem levezethető, vagy a kérdés eldöntése más hatáskö-
rébe tartozik).  

Az Alapítvány a kérdezőtől kapott személyes adatokat valamint mindazon információt, amelyből következtetni lehet a kér-
dező személyére, bizalmasan kezeli. Az adatokat kizárólag a Diákjogi Forródróttal összefüggésben tartja nyilván, és harma-
dik személynek nem adja ki. 

 A beérkezett kérdések alapján a „Gyakori kérdések és válaszok" oldalán a tanév szorgalmi időszakában rendszeresen elhe-
lyez kérdéseket és válaszokat oly módon, hogy a kérdező személyére ne lehessen következtetni.  

Ha a beérkezett kérdések, panaszok alapján indokolt, az Alapítvány kezdeményezi az adott kérdésben az Országos Diák Ta-
nács állásfoglalását, illetve ajánlás kiadását. 

 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/Kisokos_3.0.pdf 

 

 

https://naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH-2020-2888.pdf
https://naih.hu/adatvedelmi-allasfoglalasok,-jelentesek.html
http://www.diakonkormanyzat.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/orszagos_diak_tanacs/Kisokos_3.0.pdf


 Mire jó a jóga? 
 
A jóga a reneszánszát éli. Próbáld ki te is ezt az elképesztően hasznos és relaxáló sportot, hiszen 
az alapokat nem nehéz elsajátítani, és nem kell hozzá semmilyen drága felszerelés. 
 
Mióta létezik jóga? 
 
A jóga körülbelül 3000 éve alakult ki Indiában, a szó maga pedig a szellem, a lélek és 
a test egyesítését jelenti. A gyakorlatok fizikailag is “megterhelnek” ugyan, de a jóga több mint egysze-
rű sport. Megtanít helyesen lélegezni, ezáltal relaxálni és kikapcsolódni, vagyis meditálni. Egy óra jó-
gázás után nemcsak a tested frissül fel, hanem belül is nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb leszel. 
A jógának több fajtája is van, van ahol megerőltetőbb gyakorlatokat kell csinálni, illetve néhányan más 
sportágakkal is kombinálják 

A jóga fajtái 
 

 Ashtanga jóga: Ez egy gyors, pörgősebb formája a jógának, segít az állóképesség és az erőn-
lét javításában. Egy ilyen óra alatt gyors pozícióváltások mellett kell megtartanod az egyenletes, mély 
légzést. Nagy koncentrációt igényel. 

 Bikram jóga: Forró jóga néven is ismert. A gyakorlatok hagyományosak, ám a terem hőmér-
séklete akár 39 fokos is lehet. 

 Gentle jóga: Finom, lassú mozdulatok, amelyek a hajlékonyságot fejlesztik, és amelyek egyen-
letes légzésre tanítanak. 

 Kundalini jóga: Az életenergia felélesztésére törekszik, különböző nehézségű pózokkal, medi-
tálással, kántálással. 

 Iyengar jóga: Ez a fajta különösen a pozíciók precíz megtanulására törekszik. Matracokat, szé-
keket, és egyéb eszközöket is használhatsz egy ilyen órán. 

 Vinisaya jóga: Erő-jóga néven is ismert. Nagyon népszerű az Egyesült Államokban, hasonlít az 
Ashtanga jógához. 

Miért előnyös a jóga?  
 
A jógának számos előnye van, nemcsak a hajlékonyságodat, és 
a mély izmokat fejleszti, hanem megnyugtató sport is egy-
ben. Alvás- és egyéb zavarokkal küzdőknek is ajánlják, illetve 
olyanoknak, akik balesetből épülnek fel. Rengeteg hely kínál jóga 
órákat, ezért nézz körül figyelmesen a szomszédságodban, az 
interneten. Mielőtt bármelyik órára bejelentkeznél, bizonyosodj 
meg róla, hogy a tanárnak meg van-e a megfelelő képzettsége, 
hiszen ha nem ért hozzá, akkor akár komoly sérülést is szenved-
hetsz. Ha nincs kedved mások előtt jógázni, kipróbálhatsz külön-
böző DVD-ket, videókat. Ez akkor is hasznos lehet, ha már voltál 
jógaórán, és ismered a gyakorlatok egy részét. Az órára öl-
tözz kényelmesen, olyan ruhákba, amelyek nem szorosak, és 
nem gátolnak a mozgásban. A cipőt felejtsd el, vegyél fel egy ké-
nyelmes zoknit, vagy legyél mezítláb. Valószínűleg szüksé-
ged lesz egy jógamatracra vagy hasonlóra, de ez általában a 
termekben biztosítva van. Ha mégis szeretnéd a sajátodat, a leg-
több sportboltban kapható speciális matrac. 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/3645/sportolas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5282/Alvas-horkolas-ejszakai-legzeszavarok


 
 

A jógaóra 

Az óra mindig bemelegítéssel és egyszerűbb pózokkal kezdődik, majd további részében gyakoroljátok 
a különböző területeket megmozgató pozitúrákat, a légzést. Az óra végén általában egy levezető rész 
van, amely lehet meditálás, csendes elmélyülés vagy egyszerűbb gyakorlatokkal való levezetés. 

Ha van valamilyen egészségügyi problémád, az eszés előtt ne felejts el konzultálni az orvosoddal, fő-
leg akkor, ha korábban volt már valamiféle sérülésed. Ha van valami egyéb problémád (például orto-
pédiai), ne feledd a tanárodat is tájékoztatni. 

Ha úgy érzed, hogy nincs időd, és nem tudsz egy egész órát a jógára szánni, akkor íme, néhány 
tipp,  hogyan illeszd bele a napirendedbe. 

 Ha csak fél óra jógára van időd, ne aggódj. Ezt az időt akár ketté is oszthatod, így lefekvés előtt és 
ébredés után is meg tudod mozgatni magad egy kicsit. 

 Próbálgasd magad! Mindenkinek más működik, más napszakban. Nem biztos, hogy az összes pozi-
túra a kedvenced lesz. Próbálj ki többféle órád, ne félj kísérletezni. 

 Találj egy edzőpartnert, akivel rendszeresen eljártok órára. Így tudjátok támogatni egymást, és ha 
van valaki, akivel tudsz jógázni, nem fogod egykönnyen feladni. 

 A rendszeresség a kulcs. Havi egy jóga óra egyáltalán nem hatékony. Ha eldöntötted, hogy bele-
vágsz, csináld teljes gőzzel. Meglásd, hamar tapasztalni fogod az előnyeit! 

 A gyakorlatok egy idő után monotonná válhatnak, ha minden héten ugyanazokat csinálod. Vigyél 
egy kis színt a gyakorlatokba, vagy próbálj ki új feladatokat. Esetleg kombináld a jógát a kardió edzé-
seddel, vagy futás utáni levezetésnek is használhatod. 

A jóga mindenki számára megfelelő mozgásforma, és a legtöbb ember meg is találja a számára leg-
megfelelőbb formáját. Ne félj kipróbálni ezt a nagyszerű edzésformát! 

 
(KamaszPanasz - Gy. R.)  

                                                                                          http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5909/joga 
 

 *** 
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DO60 – #MOZOGJOTTHON #MOVEATHOME – NAPI ONLINE         

MOZGÁSKAMPÁNYT INDÍTOTT A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 
 

 

Élsportolókat, közéleti személyiségeket, influenszereket, testnevelőket, edzőket és egyetemi hallgatókat fog össze 
a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) április elején induló kampánya, amely a koronavírus által okozott extrém 
helyzetre igyekszik hatékonyan reagálni. A program részeként az MDSZ saját közösségi médiacsatornáin napi 
rendszerességű edzéseket, otthoni környezetben végzett sportolással kapcsolatos ötleteket és inspiráló videókat, 
posztokat tesz közzé, amellyel motiválni szeretné a fiatalokat a mindennapi 60 perces testmozgás megvalósítására. 
A kampányt az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága támogatja. 
 
„Célunk az, hogy a WHO által az iskolás korosztálynak ajánlott napi 60 perc közepes-erős intenzitású testmozgást 
ebben a helyzetben is ösztönözzük, amely az MDSZ által útjára indított „DO60” mozgalom legfőbb üzenete.” – 
mondta el Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. „Ennek érdekében április 1-jével elindítottuk a #mozogjotthon, 
#moveathome kampányunkat az MDSZ Facebook és YouTube csatornáján, és a fiataloknak szóló DO60 Face-
book, Instagram és YouTube csatornáinkon.” 
 
 

http://www.mdsz.hu/hirek-hu/mdsz-hu-hu/2020/04/02/do60-mozogjotthon-moveathome/ 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5909/joga
https://www.facebook.com/diaksport
https://www.facebook.com/do60official
https://www.instagram.com/do60_official
https://www.facebook.com/do60official
https://www.instagram.com/do60_official
https://www.facebook.com/do60official
https://www.instagram.com/do60_official
http://www.mdsz.hu/hirek-hu/mdsz-hu-hu/2020/04/02/do60-mozogjotthon-moveathome/


 

 

A szem védelme és a sport 
A fiatalok rajonganak a sportokért, és imádják azt is, ha divatosan néznek ki. Gyakran ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a kettő együtt járjon, néha akár a saját testi épségük árán is. Noha a tenisznél és 
a baseballnál a védőszemüvegek használata talán már nem számít furcsának, gondolj bele, hogy 
milyen fontos a szemed védelme más sportágak esetén is! 

Bukósisakot használunk, hogy megóvjuk a fejünket, valamint kipárnázott térd- és könyökvédőket, hogy 
óvjuk csontjainkat és ízületeinket. Vigyázunk, hogy elkerüljük az agyrázkódást, a csonttörést, a zúzódá-
sokat és a csorba fogakat, de mit teszünk annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges látás-vesztést, 
a szaruhártya-sérülést vagy a szemgödör roncsolódását? A csonttörések és horzsolások idővel be-
gyógyulnak, de egy komoly szemsérülés akár a látásodat is veszélyeztetheti. Miért ne tehetnénk extra 
lépéseket annak érdekében is, hogy óvjuk szemünket sport közben? 

Hogyan óvhatom meg a szememet sportolás közben?  
Megszámlálhatatlanul sok módon sérülhet meg a szemünk, ha nem vigyázunk rá eléggé. A megóvás 
módjai ezzel ellenben egyszerűek és jól követhetőek. Különösen fontos a védőszemüveg viselése azok-
nál, akik kezdők, vagy akiknek nincs akkora tehetsége egy sportág gyakorlásához. Hogy csökkentsük a 
komoly szemsérülések bekövetkezésének esélyét, a következő elővigyázatossági szabályokat kell be-
tartanunk játék közben. 
Kosárlabda: A játékosoknak folyton szemvédőt kellene viselniük, hogy megóvják magukat a (véletlen) 
lekönyöklésektől, ujjal történő bökdösésektől, vagy akár csak egy céltalanul eldobott labdától. 
Foci és amerikai foci: Mint minden csapatjátéknál, egy tévelygő könyök, labda, láb, illetve ujj súlyos 
szemsérüléseket okozhat. A játékosoknak emiatt szemvédőt kellene használniuk, és ameri-
kai foci esetén arcvédőt vagy valamilyen sisakot is kellene viselniük.                                                                
Hoki: Megnézted már valaha alaposan egy hokis fogait?  Csak képzeld el, hogy ezek a sérülések a sze-
medet is érhetik. Egy hokimeccs alatt szabadon röpködnek az ütők, a hoki korongok és a könyökök is 
gyakran rossz helyen fordulnak meg, emiatt a játékosoknak polikarbonátból készült vagy drótozott sisa-
kot kellene viselniük, hogy megóvják a szemeiket, és megelőzzék az arcukat érő sérüléseket.                                  
Tenisz és fallabda: Hogy megóvd a szemedet egy kóbor vagy érvénytelen labdától (vagy fallabda 
esetén az ellenfeled ütőjétől) védőszemüveget kellene viselned a játék egész ideje alatt.                                     
 
Honnan tudhatom, hogy ezek a védőszemüvegek valóban használnak?                                                             
A hagyományos olvasószemüvegek, napszemüvegek, sőt, néha még a vastagabb védőüvegek sem 
nyújtanak elegendő védelmet a sportolók szemei számára.  Nekik szükségük van ezeknek a szemvé-
dőknek a használatára, amelyeket egyes üzletekben akár rendelésre is készítenek, hogy megóvják sze-
müket az adott sport űzése közben. Ezeknek a sportos szemvédőknek az ára igen változó, de megéri 
megvásárolni, mert ezzel lehet, hogy a szemünk épségét vásároljuk meg. 
további ötletek a szem védelmére sportolás közben  

 Szerezd be ezeket a szemvédőket a sportáruházakban vagy optikusnál! 

 Ne vásárolj olyan szemvédőt, aminek lencséje nem tökéletesen passzol hozzád. A lencséknek bizton- 
ságosnak kell lenniük, mert sok sportágnál van esély arra, hogy a lencse befelé fordul és felhorzsolja 
vagy megsérti a szemedet. 

  A szemvédőknek párnázottnak kell lenniük a szemöldök mentén, valamint az orr résznél, hogy a spor-
toló meg ne sértse az arcát. 

Milyen hatása lehet a védőszemüveg használatának a sportteljesítményre?  

Mivel a szem segít a sportolónak az idő és az egyensúly meghatározásában, valamint a sebesség kivá-
lasztásában, a jó látás és ennek védelme kiemelten fontos feladat. Szerencsére ma már sok sport-
szemvédő gyártója figyelembe veszi a sportoló tevékenységét, és a környezeti faktorokat is, így olyan 
szemvédőt tud készíteni, ami egyértelműen segíti a sportolót. Továbbá, ha szabadtéri sportról van szó, 
fontos az UV-sugarakkal szembeni védelem is, ebben is segít a legtöbb védőszemüveg. 

(KamaszPanasz - H.I. - webmd.com) 
                                                                         

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5008/szemek-biztonsaga  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/302/kiutott-fog
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/2188/sportserules-a-fociban
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/3329/napszemuveg
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/5008/szemek-biztonsaga


Otthon maradtunk!  

Készíts képet arról, MIT LÁTSZ MOST az ablakodból és nyerd meg az OKOSÓRÁT!  
Az Aba-Novák Agóra fotópályázatot ír ki szolnoki középiskolás tanulók (14-19 éves korig) számá-
ra az Instagramon. Mutasd be, hogyan hat ránk a koronavírus terjedésének megelőzésére  meg-
hirdetett Maradj otthon! „házi karantén”. 
 

Hogyan pályázz?  
Töltsd fel a témában elkészített fotódat Instagramra, jelöld meg #otthonmaradtunk hashtaggel! Küldd be min. 2MB méret-
ben legkésőbb 2020.06.12-ig a pota.sandor@ankk.hu email címre neveddel, életkoroddal, ha még kiskorú vagy, szülői bele-
egyezéssel. Három tagú szakmai zsűri válogat, majd az Aba-Novák Agóra Facebook és Instagram közönségszavazásán az első 
helyezett egy OKOSÓRÁT nyer!  Eredményhirdetés: 2020. július 18-án a Tisza-parti Nyár rendezvényen. 

       
                    http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/otthon_maradtunk_712  
      ***  

 

AZ ÉV BISEL FOTÓSA – fotópályázat 
 

Készíts 3 különleges fotót, ami mások számára is érdekes lehet egy hozzád közel eső vízfolyás élővilágáról. 
A Föld Napja alkalmából az Agrárminisztérium országos fotópályázatot hirdet. A fotópályázaton Az Év BISEL 
fotósát keressük a 7-12. évfolyamos diákok között. A veszélyhelyzethez is igazodva célunk a felhívással, hogy 
az egyéni pályázók a BISEL (Bioindikáció a Középiskolai Oktatásban) programhoz kapcsolódva olyan pillana-
tokat, természeti élményeket kapjanak lencsevégre, amelyet másokkal is szívesen megosztanának. 
A cél az, hogy felfedezd, megismerd a közeli vízfolyások élő kincseit és közkinccsé tedd azokat. 
Pályázók köre: 7-12. évfolyamos diákok 
Letölthető dokumentum 
Az Év Bisel Fotósa 2020 felhívás_final 
Pályázatok beküldési határideje: 2020. szeptember 15. 
                          https://palyazatok.org/az-ev-bisel-fotosa-fotopalyazat/  
      *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
https://vfmk.hu/2020/04/14/horvatorszag-rajzpalyazatunk-beadasi-hataridejet-meghosszabbitottuk/  
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https://www.facebook.com/hashtag/agorafotopalyazat?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB57R4yJG0jS4pTFF_Yxw5WdVAjGDUvw4ETz5DqcbS9PohfNQR9ihtOuNGW4V3jXPVbFAvTpWvEBX3r2ANc_rVMk2K71zL5uVhvhOY97QiLkbIQMePYV5lpbLs0BYth1CauMP7zC-57nRuOMikphALGCnWdzrYri
mailto:pota.sandor@ankk.hu
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/otthon_maradtunk_712
http://palyazatok.org/wp-content/2020/04/Az-%C3%89v-Bisel-Fot%C3%B3sa-2020-felh%C3%ADv%C3%A1s_final.docx
http://palyazatok.org/
https://palyazatok.org/az-ev-bisel-fotosa-fotopalyazat/
https://vfmk.hu/2020/04/14/horvatorszag-rajzpalyazatunk-beadasi-hataridejet-meghosszabbitottuk/


 
A Damjanich János Múzeum is csatlakozott a #múzeumozzaszobádból országos kezdeményezéshez.      
Az átmeneti zárva tartás ideje alatt a Damjanich János Múzeum izgalmas online bepillantást nyújt a régi- 
és a közelmúlt világába. Minden hétköznap egy felvételt teszünk közzé a Szolnok Televízió „Kedvenc 
műtárgyaink” sorozatából, amelyben történészek, régészek, műértők, kutatók és gyűjtők - a Damjanich 
János Múzeum munkatársai – mesélnek kuriózumnak számító, történelmünket, múltunkat meghatározó 
emlékekről, tárgyakról, festményekről és eseményekről. 
               https://djm.hu/hirek/2020/03/17/_muzeumozzaszobadbol 

*** 
 

ONLINE KIÁLLÍTÁS 

 
 

https://www.facebook.com/agoraszolnok/photos/pb.119761854747889.-2207520000../2985816211475758/?type=3&theater 
 

*** 

 
 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

   
 

 
https://vfmk.hu/2020/04/17/ifi-reszleg-a-net-en/ 
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https://www.facebook.com/agoraszolnok/photos/pb.119761854747889.-2207520000../2985816211475758/?type=3&theater
https://vfmk.hu/2020/04/17/ifi-reszleg-a-net-en/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 Nényei Pál : Az irodalom visszavág 1. - Léda tojásaitól az Aranyszamárig 

      Tilos az Á Könyvek, 2017. 432 p.  
   

Ez a könyv azoknak szól, akiknek gyöngybetűkkel teleírt füzetében különböző színekkel alá vannak húzva 

a címek, és kiemelő filccel jelölve a megtanulandó fogalmak. Akik a kötelező olvasmány kifejezés elhang-

zásakor heveny undort éreznek, és azonnal internetes összefoglalások, meg Kötelezők röviden című ki-

adványok után néznek, akik a memoriterek magolása közben szitkozódnak, és a költő meg a tanár édes-

anyját emlegetik. Nényei Pál középiskolai tanár és drámaíró épp az irodalom történetét írja: kamaszok-

nak! De nemcsak azoknak, akiknek már eddig is fontosak voltak a regények, versek, színmuvek. Sôt, nem 

is csak kamaszoknak, hanem bárkinek! A szerzô szerint ugyanis az irodalom nem tantárgy, hanem az, 

amitôl... ember az ember. A jó tanulók per-sze használhatják ,,segédtankönyvként" is, a többiek viszont 

csak élvezzék a könyv humorát, és nézzenek menô és életbe vágó dolog-ként az irodalomra!  

Ez az első kötet, de hamarosan jön a folytatás!  Ezt a könyvet 12-18 éves gyerekek számára ajánljuk  

 

https: //www.libri.hu/konyv/nenyei_pal.az-irodalom-visszavag-1-1.html 
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https://www.libri.hu/szerzok/nenyei_pal.html


 

Németh István: Pannónia római emlékei Savariától Sopianaeig 

Romanika Kiadó, 2020 200 p. (A Szent Korona öröksége) 

 

 

 

A Szent Korona örökségéből jelen kötet Pannónia 
római építészetét ismerteti. Annak, hogy a római 
provincia struktúrája mennyire meghatározza a Du-
nántúl immár magyarként kialakult középkori, és 
mindmáig érvényes szerkezetét, ékes bizonyítéka, 
hogy a jelentős pannóniai római települések mind-
máig lakottak, sőt ezek ma is nagy városok. Bár sok 
minden romosan maradt ránk, az amfiteátrumok 
monumentalitása még így is lenyűgöző, a mozaikre-
mekművek csodálattal töltik el a ma emberét is, rá-
csodálkozhatunk több helyen a zseniálisan megol-
dott vízvezetékre, padlófűtésre is... Van azonban 
egy olyan szegmense a pannóniai római emlékek-
nek, amelyhez hasonló még a "bölcsőben", Itália te-
rületén is csak elvétve található: ezek a pécsi óke-
resztény, freskókkal gazdagon kifestett sírkamrák - 
nem véletlen, hogy ma az UNESCO világörökségi 
listáján is szerepelnek.  

 

 

https://www.libri.hu/konyv/nemeth_istvan.pannonia-romai-emlekei-savariatol-
sopianaeig.html  

 

 

A könyvekkel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak  

a hírlevél szerkesztői! 
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https://www.libri.hu/szerzok/nemeth_istvan.html
https://www.libri.hu/konyv/nemeth_istvan.pannonia-romai-emlekei-savariatol-sopianaeig.html
https://www.libri.hu/konyv/nemeth_istvan.pannonia-romai-emlekei-savariatol-sopianaeig.html


 

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

