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December 15-ig a veszélyhelyzetben lejárt diák-
igazolvánnyal is igénybe vehetők az utazási 

kedvezmények 
 

 
A közlekedési szolgáltatók a járványügyi veszélyhelyzet 
megszűnését követően 180 napig (2020. december 15-ig) 
elfogadják a 2019/2020-as tanév I. féléves matricájával érvé-
nyesített diákigazolványokat és az őket helyettesítő igazolá-
sok elektronikusan kiküldött, majd otthon kinyomtatott má-
solatát is. 
 
A köznevelési intézményekben bevezetett 
tantermen kívüli, digitális munkarend értel-
mében a tanulók nem látogathatták az okta-
tási intézményeket, és a hallgatók sem me-
hettek be a felsőoktatási intézményekbe, 
emiatt nem volt mód a diákigazolvány-
igénylések benyújtására és az okmányt he-
lyettesítő, pecséttel és aláírással ellátott, 
papíralapú igazolások kiadására. Az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium ren-
delkezése szerint azok a tanulók és hallgatók, akik nem kaptak 
diákigazolványt, a számukra elektronikusan elküldött igazolást 
kinyomtatva továbbra is igénybe vehetik az utazási kedvezmé-
nyeket; a felsőoktatásban tanulók pedig ezután után is kedvez-
ményesen utazhatnak a 2019/2020-as tanév I. féléves matricájá-
val érvényesített diákigazolványukkal egészen 2020. december 
15-ig. A 2020/2021-es tanév I. féléves érvényesítő matricáinak 
kiosztása 2020. szeptemberében és októberében várható. 

 

Forrás: 
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veszelyhelyzetben_lejart_diakigazolvanyok 

 

1. Forrás: pixabay Vajon mit rejt a kód?... 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veszelyhelyzetben_lejart_diakigazolvanyok
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A 2020/2021. tanév rendje 
 

 

 
A tanítási év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd) az utolsó tanítási nap: 2021. június 15. A 
tanítási napok száma 179, a szakgimnáziumokban 177, gimnáziumokban és szakiskolákban 
178 nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az 
utolsó tanítási nap: 2021. április 30. A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészí-
tést folytató szakiskolákban: 2021. május 31.  
Az első félév 2021. január 22-ig tart majd, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szü-
lőket a félévi eredményekről.  
 

Tanítási szünetek  
 

 
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első taní-
tási nap 2020. november 2. (hétfő).  
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítá-
si nap 2021. január 4. (hétfő).  
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első taní-
tási nap 2021. április 7. (szerda).  
 

Érettségi vizsgaidőszakok  
 

 
Az őszi érettségi szezon 2020. október 16-án kezdődik, az írásbeli vizsgák október 30-ig tarta-
nak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2020. november 12-16. között tartják, a középszintű 
szóbeliket november 23-27. között.  
A tavaszi érettségi vizsgák 2021. május 3-án (hétfő) kezdődnek.  
 
 

Témahetek és témanap 
 
 

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5. között,  
A Digitális Témahét 2021. március 22-26. között,  
A Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19-23. között,  
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptem-
ber 25-én lesz (Magyar Diáksport Napja).  
 
 
 
 

 
Forrás: Az emberi erőforrások minisztere 27/2020 (VIII.11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről (Magyar Közlöny 

2020/187.)  

 

 

 

 

 

 



      

#ENDviolence - Online - biztonságban 
 

Ha valaki weboldalakon, chaten, e-mailben vagy sms-ben bántóan, erőszakosan, meg-
alázóan vagy kirekesztően viselkedik veled, az online bántalmazásnak számít. 

 

Az online bántalmazás leggyakoribb formái: 

– Ha valaki másnak adja ki magát, mint aki, és ezzel becsapja a gye-
reket, 

– ha hazugságokat és pletykákat terjesztenek egy gyerekről, 
– ha személyes adatokat csalnak ki egy gyerekből (például a címét), 
– ha erőszakos, pornográf, bántó tartalmú e-mailt, sms-t küldenek 

egy gyereknek, 
– ha anélkül teszik közzé egy gyerek fotóját, hogy ő azt jóváhagyná, 
– ha kiközösítenek, kirekesztenek és megaláznak egy gyereket 

(például: közösségi oldalakon) 
 
 

TE MIT TEHETSZ? 

 
Gondold át, mielőtt elfogadod! 

Mielőtt elfogadsz egy ismerősnek jelölést, nézd meg a profilját – próbáld kideríteni, kiről van 
szó. Ne feledkezz meg róla, hogy néha emberek másoknak adják ki magukat, és nehéz meg-
mondani, hogy igazat mondanak-e. Vannak közös ismerőseitek? Ugyanabból a városból va-
lók vagytok? Ne érezd magad kötelesnek elfogadni random emberek jelöléseit. Nézd meg a 
privát beállításaidat, hogy az ismeretlen emberek ne láthassanak semmilyen információt, 
amit nem akarnál velük megosztani. 

Gondold át, mielőtt elküldöd! 

Ne terjessz pletykákat, és ne ossz meg fájdalmas vagy kínos sztorikat és képeket. Ami elő-
ször csak egy ártatlan viccnek tűnik, az egy másik embernek nagyon fájdalmas lehet. 
Gondold át kétszer, mielőtt rányomsz a „Küldés” gombra, különösen, ha mérges vagy zakla-
tott vagy. Ha már megosztottál egy üzenetet, képet vagy videót akkor már nehéz befolyásol-
ni, hogy mi történik vele. Leszedni szinte lehetetlen. 
Ne felejtsd el, hogy megvan a jogod a magánélethez – és másoknak is. Nincs jogod más em-
berek fiókjába belépni, vagy a mobiljukat használni az engedélyük nélkül.  
 
Gondold át mielőtt megosztod! 

A közösségi média felületeken meg tudod változtatni a privát beállításaidat, és kontrollálni 
tudod, hogy ki láthatja az információidat és az összes helyet, ahonnan becsekkoltál. 
Gondold át alaposan, hogy kivel és mit osztasz meg. Ne rakd ki a személyes információidat, 
mint például a lakcímedet, telefonszámodat vagy a banki adataidat. És semmiképp se oszd 
meg a jelszavadat! 
Ha a privát beállításaid nem biztonságosak, mindenki láthatja az információidat. 
 
Jelentsd! 

Ha láttál valamit a közösségi média felületeken, ami felkavart vagy megbántott, be tudod je-
lenteni. Sok felületen tudsz jelenteni bizonyos posztokat vagy képeket, ha azok a közösségi 
elveket sértik. A legtöbb közösségi média felület engedi blokkolni azokat az embereket, akik-
nek a tartalmát nem akarod látni, és így nem tudnak kapcsolatba lépni veled vagy üzenetet 
küldeni neked. 
 

 

Tovább: https://unicef.hu/online-biztonsagban 

 

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM DIGITÁLIS VILÁG        OLDAL  3 

2. Forrás: unsplash 

https://unicef.hu/online-biztonsagban


 

 

 

 

 

A jogok segítenek abban, hogy biztonságban és boldogan élhess. A jogaidat törvé-
nyek védik és fontos tudnod, hogy minden olyan alapvető emberi jog megillet, ami 
minden embert születésénél fogva. Ha jogaid vannak, az azt jelenti, hogy vannak dol-
gok, amiket megtehetsz és másoknak meg kötelessége dolgokat megtenni annak ér-
dekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj. Persze neked is köte-
lességed másoknak a jogait tiszteletben tartani. Ha ismered a jogaidat és megtanulsz 
velük élni, akkor többet fogsz tudni az együttműködésről, mások tiszteletben tartásá-
ról, saját igényeid, szükségleteid, érzéseid megfelelő kifejezésre juttatásáról is. 

 

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan nemzetközi megállapodás, ami azért jött létre 1989-
ben, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat tartsák be. Magyaror-
szág 1991-ben aláírta az egyezményt, ezért nálunk is ezek a gyerekjogok vesznek körül és 
védenek téged. 

 

Az egyezmény 3 nagyon fontos pillérre épül: 

 

a gondoskodás-ellátás,  

a védelem és,  

a részvétel joga. 

 

A gyerekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt fel-
adata. A gondozás és ellátás azt is jelenti, hogy a gyerekek is hozzáférhetnek különféle erő-
forrásokhoz, de olyanokat is megkaphatnak általa, mint a szeretet, az önbecsülés, a tudás, 
és a bennük rejlő képességek kibontakoztatása. 

A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé is, aki a gyerekekkel kapcsolatba 
kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, de a tör-
vényeket alkotóknak is figyelnie és védenie kell a gyerekeket. 

A részvétel aktív cselekvésen (hogy például részt vegyél a téged érintő döntések meghoza-
talában) túl azt is jelenti, hogy a gyerekek megnyilvánulhatnak, egyénenként és csoportban 
is, elmondhatják véleményüket, kifejezhetik érzéseiket. 

 

A dokumentum 42. cikke alapján „Minden felnőttnek és gyereknek tudomást kell szerez-
nie erről az Egyezményről. Neked és a felnőtteknek is joguk van ahhoz, hogy a gyer-
mekjogokról a lehető legtöbb ismeretet szerezzenek.” 

 

Éppen ezért  hírlevelünk további számaiban  részletesebben is olvashatsz majd a téged 
illető jogokról. 

 

 

Tovább: https://unicef.hu/gyermekjogok  
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Gyermekjogok 

3. Forrás: unsplash 

https://unicef.hu/gyermekjogok


 

 

Tudtad, hogy a kézmosás egyszer már történelmi jelentőségű változást hozott az 
egészségügyben? Talán hallottál már az anyák megmentőjeként is emlegetett szü-
lésorvosról, Semmelweis Ignácról, aki felfedezte, hogy a babák születésénél létfontos-
ságú, hogy az orvosok a  boncolás és a szülések levezetése között kezet mossanak... 

A vírushelyzet miatt kialakult fokozott higiéniai elővigyázatosságot a jövőben is érde-
mes betartani! Íme, egy ábra, amely segít bemutatni a helyes kézmosás menetét: 
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Talán túl vagyunk a nehezén... 

4. Forrás: https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/  

https://semmelweis.hu/koronavirus/mit-tehetunk/kezhigiene/


 
 

 

Szeretnél hatékonyabb lenni a céljaid elérésben? Szeretnél egy kézzelfogható és egy-
szerű startégiát a tervezéshez? Ha igen, akkor WOOP-ot neked találták ki. Na de mi is 
az a WOOP? 

 

A WOOP egy tudományos alapokon nyugvó módszer, mely segít a cél kitűzésében és a 
megvalósításában. A WOOP egy mozaikszó, mely a stratégia 4 elemének kezdőbetű-
jét: Wish (cél, vágy); Outcome (eredmény), Obstacle (akadály), Plan (terv) foglalja ma-
gába. 

A módszer Gabriele Oettingen egyetemi tanár nevéhez fűződik, aki a New York-i és Hambur-
gi Egyetemen oktat pszichológiát. Oettingen 20 éve kutatja az emberi motivációt, a módszer-
hez kapcsolódó tapasztalatait a Rethinking Positive Thinking: Inside The New Science of Mo-
tivation című könyvében foglalta össze. 

 

A WOOP segít a motiváció növelésében 
és új viselkedési normák kialakításában. 
Az elmúlt 20 év kutatási tapasztalatai azt 
mutatták, hogy az élet számos terüle-
tén hatékonyan használható. Az egész-
ség területén például a fizikai aktivitás 
növelésére és az egészséges táplálko-
zás kialakítására. A társas kapcsolatok 
és viselkedés terén segíthet az előítéle-
tek legyőzésében, a tárgyalástechnika 
javításában, a múlt feldolgozásában. A 
tanulás terén növelheti a hatékonyságot 
a tesztekre és vizsgákra való felkészü-
lésnél; a hátrányos helyzetű gyermekek 
esetén pedig javulhat a tanulmányi ered-
mény és az órákon való részvétel aránya. 

 

Hogyan is működik a WOOP a gyakorlatban? 

A módszer kicsit hasonlít a meditációra, hiszen itt is az a trükk, hogy arra az időre, míg az 
ember WOOP-ol, csakis erre szabad figyelnie. Első lépésben tehát meg kell találnod azt az 5
-6 percet, amikor intenzíven tudsz koncentrálni, ezt követően indulhat a WOOP. Ülj le, és 
gondold végig a következő kérdéseket! Fontos, hogy a válaszok esetén ne csak elképzeld, 
de meg is éld azokat, az örömöt és jó érzést ugyanúgy, mint az akadályokat. 

 

Kezdj hozzá! 

 

1. WISH (CÉL-VÁGY): Mi a legfontosabb célom a következő 4 hétben vagy ezen a napon? 
Mit akarok elérni? Egy dolgot kell kiválasztani, és ezt 3-4 szóban összefoglalni. 

2. OUTCOME (EREDMÉNY): Mi az a legjobb dolog, ami történhet velem, ha ezt megva-
lósítom? Képzeld el, hogy mi fog történni, ha ez a cél sikerül! Például egy vizsgaeredmény 
vagy egy érzés is lehet ez, 3-4 szóban foglald ezt össze! 

3. OBSTACLE (AKADÁLY): Mi az, ami megakadályoz benne, hogy elérjem? Rossz szo-
kás, egy rossz élmény, érzés? Képzeld el ezt az akadályt, éld meg! Majd ha megtaláltad, 
foglald össze röviden! 

4. PLAN (TERV): Mit tehetek az ellen, hogy túljussak az akadályon? Hogyan tudom le-
küzdeni ezt? Ezt is fogalmazd meg pár szóban. „Ha ………….., akkor………….” 
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Célkitűzés és tervezés a WOOP-pal  

5. Forrás:  hirmagazin.sulinet.hu 

https://woopmylife.org/en/science
https://woopmylife.org/en/science


 
Ha beszélsz angolul, akkor ez a videó segítséget nyújthat a WOOP-olásban, mert szépen 
bemutatja a lépéseket. Ha nem, akkor csak állíts be egy emlékeztetőt (5 percet), hogy ne le-
gyen a WOOP sokkal hosszabb, mint ahogy eltervezted. Az nagyon fontos, hogy elérhető, 
reális célokat tűzz ki, mert ellenkező esetben csak hátráltatni fog a módszer. 

 

Nézzünk konkrét példákat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Egy másik példa:                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A WOOP nem pusztán arra jó, hogy elérhető célokat tűzz ki magad elé, de arra is, hogy meg-
tudd, tényleg neked való-e amit el szeretnél érni. Ha az akadályt megéled, rájössz, hogy tény-
leg akarod-e az adott dolgot vagy nem fér most bele az életedbe. Ilyen formában segít lemon-
dani olyasmikről, amikről úgy gondoltad, vágysz rájuk, de valójában mégsem. Emellett segít a 
hosszú és rövidtávú tervezésben is. Érdemes rendszeresen használni a módszert, mert úgy 
lesz igazán hatékony. 

A tudományos adatok azt bizonyítják, működik. Próbáld ki Te is! Rakj rendet a gondolataid-
ban, és tervezz tudatosan! 

 

Tóth Boglárka 

 

Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/celkituzes-es-tervezes-a-wooppal  
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6. Forrás:  hirmagazin.sulinet.hu 

7. Forrás:  hirmagazin.sulinet.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=yBaVSJ6zq4c&t=4s
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/celkituzes-es-tervezes-a-wooppal


 
 

 
Vegyél hazait – A koronavírus és az élelmiszeripar 

  
    
A világjárvány az élet számos aspektusát változtatta meg kisebb-nagyobb mértékben. 
Azt, hogy ezek közül melyik lesz maradandó és melyik nem, még korai lenne megmon-
dani, és bőven akadnak olyan folyamatok is, amik csak mostanában indultak be és 
még nem is látjuk őket tisztán. Ezen változások közül az egyik legjelentősebb a keres-
kedelemre, és az élelmiszeriparra gyakorolt hatás lehet. 

 
 

Már régóta része a globalizáció körüli viták-
nak az élelmiszerellátás kérdése. Ezt lendít-
heti előre a járványhelyzet, amely rávilágí-
tott a hosszú ellátási láncok jelentette ve-
szélyre. Már nem csak a szállítás ökológiai 
lábnyoma, az élelmiszer tápanyagtartalmá-
nak csökkenése és a különböző tartósító-
szerek használata miatt kérdőjeleződik meg 
a globális élelmiszerpiac, de most szembe-
sülhettünk azzal is, hogy ezek az utánpótlá-
si vonalak korántsem olyan tartósak, mint 
gondoltuk. Magyarország egyébként ebben 
a tekintetben egyáltalán nincs kiszolgáltat-
va: a boltokban kapható élelmiszerek 80%-
a hazai termék. 

A finn Aalto Egyetem kutatása szerint egyébként a Föld lakosságának kevesebb, mint a har-
mada jut helyi élelmiszerhez. Európában és Észak-Amerikában átlagban 500 kilométert tesz-
nek meg a különböző gabonafélék az asztalokig, világszinten ez a távolság viszont már 3800 
kilométer. Az ökológiai lábnyom szempontjából persze sokat számít az is, hogy pontosan mi-
lyen eszközzel történik a szállítás. 

Emellett pedig azt is érdemes figyelembe venni, hogy a szállítás mellett maga az előállítás 
folyamata is jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz termelésével jár. Ebből a szem-
pontból sokkal lényegesebb az élelmiszer típusa, mint az, hogy milyen messziről szállították. 
A legnagyobb lábnyommal a marhahús, birkahús, sajt és kávé rendelkezik, míg a különböző 
zöldség és gyümölcsféléké (alma, banán, borsó, citrusfélék) eltörpül azok mellett. 

A környezetvédelem mellett ott van még a tény, hogy a helyi termelésű élelmiszerek általá-
ban frissebbek és több tápanyag van bennük, mivel a szállítás folyamata során az élel-
miszerek tápértéke csökken. A messziről érkezett gyümölcsöket pedig tartósítószerekkel 
kénytelenek kezelni, hogy frissek maradjanak a boltok polcain. Ezeket elkerülhetjük, ha a he-
lyi termékeket részesítjük előnyben. 

Ezek elsődleges beszerzési forrásai a termelői piacok, melyek azonban szintén megszenved-
ték a vírus megjelenését. S bár az értékesítés nehezedett, az igény viszont nőtt a helyi ter-
mékek iránt. Ezért az Agrárminisztérium és a Nébih létre is hozott egy keresőt, hogy meg-
könnyítse a helyi termelők és a vásárlók közti kapcsolatfelvételt. 

Összességében tehát érdemes a hazai termékeket keresni, mivel így kevéssé leszünk kiszol-
gáltatva egy esetleges jövőbeli katasztrófa esetén, valamint több tápanyaggal is bírnak. Ha 
pusztán az ökológiai lábnyomot nézzük, akkor viszont inkább arra érdemes figyelni, hogy mi-
lyen típusú terméket vásárolunk. 

 
 
 
Forrás: https://ujnemzedek.hu/eletmod/vegyel-hazait-a-koronavirus-es-az-elelmiszeripar 
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8. Forrás: unsplash 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200417114517.htm
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso
https://ujnemzedek.hu/eletmod/vegyel-hazait-a-koronavirus-es-az-elelmiszeripar
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Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múze-
um és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti és 
Környezetvédelmi Szakgimnázium közreműködésével országos versenyt hirdet a BISEL – 
Gumicsizmás természetvédelem program keretében „Az életet adó víz” címmel általános is-
kolák, szakközépiskolák és gimnáziumok 7-12. évfolyamos tanulói számára két korcso-
portban (7-9. és 10- 12. évfolyam). 

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.  

A verseny célja: a kisvízfolyások állapotának BISEL módszerrel 
történő minősítése, élőviláguk megismerése, az életet adó víz fontos-
ságának tudatosítása, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők megfi-
gyelése, az élményszerű feladatokon keresztül a víz és a vízfolyások 
környezetének védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai 
összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátí-
tása, és nem utolsósorban a közösségépítés, a csapatmunka.  

A verseny felépítése: a verseny három fordulóból és egy orszá-
gos döntőből áll.  

A vízvizsgálat a verseny meghirdetésétől november 10-ig végezhető.  

 

Tovább: https://bisel.hu/verseny  

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos 
élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor tapasztalt, sikeres kutatók és a 
diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelé-
sére.  

Pályázók köre : 

Pályázhat a 2019/2020. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó 
három évfolyamán tanuló diák. Pályázhat továbbá a szomszédos államokban élő magyarok-
ról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tan-
nyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanuló. A 2020. évi pályázat témáját Barabá-
si Albert-László a Northeastern University hálózatkutatója, a 2019. évi Bolyai Díj kitüntetettje 
határozta meg. 

 

Téma: 

A hálózatok elmélete és alkalmazásai  

vagy  

Hogyan segíti a hálózatok elmélete a tudomány fejlődését. 

 

A pályázat beküldésének határideje: 2020. november 16. (hétfő) 
(postabélyegző kelte).  

 

 

Tovább: https://tehetseg.hu/palyazat/x-ifjusagi-bolyai-palyazat  

VI. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

 2020/21. évi BISEL országos verseny : „Az életet adó víz” 

9. Forrás: pixabay 

10. Forrás: unsplash 

10. Ifjúsági Bolyai Pályázat 

https://bisel.hu/verseny
https://tehetseg.hu/palyazat/x-ifjusagi-bolyai-palyazat
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11. Forrás: https://vfmk.hu/  

https://vfmk.hu/


    

 

 

A koronavírus korunk egyik legnagyobb hatású eseménye, amely több milliárd ember 
életét forgatta fel. Meséld el, hogy milyen hatással volt a te életedre és légy részese a 
történelemnek! 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltá-
ra gyűjti a koronavírus alatt keletkezett nap-
lókat és egyéb feljegyzéseket, hogy a jövő kuta-
tói könnyebben tudják rekreálni a mindennapi 
emberek életét. Ahogy felhívásukban is hang-
súlyozzák, az óvodák, az iskolák, a mozik, a 
színházak és a boltok többségének bezárása 
jelentősen megváltoztatta az emberek életét. A 
munkáltatók közül pedig, amelyik tehette home 
office-ba küldte a dolgozóit. 
 
Az, hogy a közösségi életünk nagy része is az 
online térbe szorult, komoly változásokat hozhat 
magával. Több mint valószínű, hogy a mostani 
járványra korunk meghatározó eseményeként 
fog majd hivatkozni az utókor. 
 
Ha szeretnéd, hogy a te tapasztalataid is fennmaradjanak, és kutathatóvá váljanak, akkor küld 
el a feljegyzéseid a gyujtokor@mnl.gov.hu email címre, és amennyiben az illeszkedik a Le-
véltár gyűjteményébe, úgy a kanonizált történelem részévé válhat. 
 
Az anyagok átadásáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhattok. 

 
 
 
 
 
 
 

Forrás: https://ujnemzedek.hu/eletmod/ird-meg-a-jarvany-tortenetet-a-te-szemszogedbol 
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Írd meg a járvány történetét a te szemszögedből! 

12. Forrás: unsplash.com 

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/felhivas_0
mailto:gyujtokor@mnl.gov.hu
https://mnl.gov.hu/tajekoztatok
https://ujnemzedek.hu/eletmod/ird-meg-a-jarvany-tortenetet-a-te-szemszogedbol


 

 
Ön vezet, az idegenvezető beszél - A Turizmus Világnapja alkalmából 

 

Rendhagyó városnéző séta, melynek során az útvonalat a résztvevők határozzák meg, 
miközben az idegenvezető újabb és újabb helyszíneken csupa érdekességekről beszél 
és beszél… 

 

Időpont: 2020. szeptember 25.  

Gyülekező: a Tourinform Szolnok Iroda előtt 

(Aba-Novák-Agóra Kulturális Központ Szolnok, Hild János 
tér 1.) 

 

 

Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/erdekes_szolnok_728  

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A digitalizált kulturális tartalmak keresése és böngészése mellett a MaNDA adatbázis 
tételeiből összeállított, hetente bővülő tematikus virtuális kiállításokat tekinthetnek 
meg az érdeklődők.  
 
Ha kíváncsi vagy például a fagylaltozás történetére, a karácsonyfa legendájára, vagy arra, 
hogy miért nevezik Semmelweisz Ignácot az anyák megmentőjének, látogass el a honlapra, 
ahol a feltöltött kulturális tartalmakat olyan új kontextusban bemutatva láthatod, ahogy azok 
térbeli, jogi vagy formai tulajdonságaik miatt sosem kerülnének egy kiállítótérbe. 
 
Kalandozz te is az virtuális kiállítások világában! 
 
 
 
Tovább: https://mandadb.hu/virtualis-kiallitasok    
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13. Forrás: bixapay 

Barangolj és művelődj online! 

14. Forrás: https://mandadb.hu/virtualis-kiallitasok  

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/erdekes_szolnok_728
https://mandadb.hu/virtualis-kiallitasok
https://mandadb.hu/virtualis-kiallitasok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki ne álmodott volna arról, hogy nekiindul és bejárja a világot? Hogy eljut mindenhova, min-
den egyes országba? Földvári András is erről álmodott. De ő meg is csinálta. És ebben a 
könyvben megírta saját történetét. Hiszen a szerzővel tényleg minden megtörtént már. Vizet 
fakasztott egy mexikói dzsungelben, iskolát épített Kongóban. Páholyból nézte a wagah-i 
határzáró üvöltőversenyt, és strandolt Grönlandon. Belenézett az Ördög torkába Türkme-
nisztánban, őrizetesként megnevettette a dél-szudáni főrendőrt, nemkívánatos személy lett 
Vanuatun. Átszelte az Egyesült Államokat a 66-os úton és a helyszínen élte át a 2004-es 
thaiföldi cunamit. Egyszer tíz reptéren járt egyetlen nap alatt - és kétszer lépett át a 2020-as 
évbe. 795 reptéren utazott át, 2650 járaton ült, a megtett távolságok alapján eddig 113-szor 
kerülte meg a Földet, és több mint 11-szer juthatott volna el a Holdra. Van, akinek az utazás 
csak egy hobbi, van, akinek életforma, de Földvárinak létfeltétel. A legnehezebb helyzetek-
ben, a világ legképtelenebb helyszínein is feltalálja magát, és ami még fontosabb: sosem 
hagyja el humorérzéke. Nyolcvan történet, melyekben a szerző, akárcsak Verne Gyula hő-
se, a lehetetlent is megpróbálja, hogy teljesítse fogadását. 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/foldvari_andras.elmentem-vilagga.html  
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Földvári András: Elmentem világgá! - 80 sztorival a Föld körül 

21. Század Kiadó, 2020. 

15. Forrás: https://www.libri.hu/konyv/foldvari_andras.elmentem-vilagga.html  

https://www.libri.hu/konyv/foldvari_andras.elmentem-vilagga.html
https://www.libri.hu/konyv/foldvari_andras.elmentem-vilagga.html


 

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:   
Orbázi Melinda 

 
 

16. Forrás: unsplash 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@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 

 

 

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

