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Otthonos SZIFONba  költözhetnek a fiatalok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Új közösségi térrel gazdagodott a szolnoki diákság. A SZI-
FON névre elkeresztelt klubhelyiséget a megyeszékhely ön-
kormányzata bocsátotta a fiatalok rendelkezésére, üzemelte-
tésében pedig az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ nyújt 
segítséget. 
 
Az ünnepélyes átadóra eljött Rácz Zsófia, fiatalokért felelős he-
lyettes államtitkár is. Az egyébként mezőtúri illetőségű, mindösz-
sze 22 esztendős politikus köszöntőjében elmondta: mi fiatalok 
azokhoz a dolgokhoz ragaszkodunk, melyeknek a létrehozásá-
ban mi is részt tudunk venni. Ezért is jó látni és hallani, hogy 
mennyire sokat dolgoztak a szolnoki diákok a SZIFON csinosítá-
sában, hangulatossá tételében. 
 
Szalay Ferenc polgármester arról beszélt, hogy az elmúlt 
évek diákközgyűlésein minden alkalommal felmerült egy olyan 
ifjúsági közösségi tér kialakításának igénye, amit a fiatalok magu-
kénak érezhetnek, ahova "csak úgy be lehet ülni", amelynek 
programjait ők alakíthatják. 
 
Az ünnepélyes SZIFON-avatón átadták Szolnok ifjúsági díjait is, 
melyeket egyébként március 15-én vesznek át a díjazottak. A 
koronavírus-járvány ugyan pár hónappal eltolta az ünnepélyes 
eseményt, de így is örömmel vette át az elismerést Nagy Rita, a 
Verseghy Ferenc Könyvtár, valamint Gustafik Gergő. 
 

Tovább: http://info.szolnok.hu/hirek-m21/otthonos-szifonba-koltozhetnek-a-fiatalok-n10668 

 

 

1. Forrás:  https://www.facebook.com/szifonszolnok/photos/
a.108364374337832/108364311004505/?type=1&theater 

 

http://info.szolnok.hu/hirek-m21/otthonos-szifonba-koltozhetnek-a-fiatalok-n10668
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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

 

 
Általános iskolák 

 

Október 31-éig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi eljá-

rás rendjéről. 

 

Október 31-éig tájékoztatják a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük 

iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, 

hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíró-

ság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági dön-

tés szerint kell továbbítania. 

 

Középfokú iskolák 

 

Október 20-áig rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a KIFIR rendszer-

ben, vagy ugyanitt nyilatkoznak arról, hogy nem vesznek részt a középfokú felvételi eljárás-

ban. 

 

Október 20-áig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat. 

 

Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf  

 

2. Forrás: unsplash 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf


     
 

EDU & FUN Digitális Élményközpont 

 

Digitális élményközpont nyílt Budapesten, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol az 
érdeklődők felfedezhetik és kipróbálhatják a legújabb infokommunikációs és digitális 
eszközöket. 
 
Az EDU & FUN Digitális Élményközpont Budapest keddi átadásán az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: a központban egyebek 
mellett a robottechnikát, a 3D nyomtatást és az okostechnológiákat is megismerhetik az isko-
lások és hétvégenként az érdeklődő családok. 
 
A kormány kiemelt célja, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, „jövőnkre pedig 
nagyrészt a technológiai fejlődés és a digitalizáció lesz hatással” – jelentette ki Schanda Ta-
más. Közölte: a digitális ismereteket hatékonyan fejlesztő élménykomplexum több mint 430 
millió forintból valósult meg. 
 
Hangsúlyozta azt is, közös cél, hogy minél többen válasszanak műszaki, informatikai pályát. 
A központban szervezett programok az iskolások digitális tudását, technológiai ismereteiket 
jelentősen bővíti, és jelentősen befolyásolhatja a pályaválasztási döntésüket is – mondta az 
államtitkár. 
 
A központban minden foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
 

 

Tovább: https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/15/digitalis-elmenykozpont-nyilt-budapesten  
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3. Forrás: http://www.edufun.hu/ 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/15/digitalis-elmenykozpont-nyilt-budapesten


 

 

 

Szabad-karantén 
 
 
Pár éve még vaskos határozókat és anatómiai atlaszokat bújva, hosszú órákat eltöltve 
tudtunk csak egy számunkra ismeretlen állatot vagy növényt meghatározni. Az internet 
és a mobil applikációk korában pár perc alatt megleljük a szükséges információt, s még 
cipekedni sem kell mást, mint egy okoseszközt. Iskolások egyéni vagy csoportos tanu-
lását, terepmunkáját, terepi foglalkoztatását segítik a következő alkalmazások, illetve 
letölthető vagy böngészőben használható segítségek: 
 
 
BISEL terepi és könyv formájú határozói édesvízi gerincte-
len állatok határozásához, értékeléséhez:  
https://bisel.hu/UserFiles/File/szineshatarozo.pdf  és http://
bszm.elte.hu/desvzi_gerinctelen_llatok__hatroz.html  
 
BISEL jegyzőkönyv és gyakorlati segédanyagok:  https://
bisel.hu/letoltheto-anyagok  
Pannon Enciklopédia, Magyarország állatvilága:  
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-
pannonenciklopedia-1/magyarorszag-allatvilaga-4745/  
 
Fa Book alkalmazás a hazai erdei fafajok vizuális meg-
határozásához, valamint játékok, érdekességek: https://
play.google.com/store/apps/details?
id=com.greengo.fabook&hl=hu  
 
Pl@ntNet alkalmazásban (angol nyelvű) vizuális felisme-
rő szoftver azonosítja a növényt, amire éppen kíváncsiak 
vagyunk. A botanikai referencia-adatbázis alapján a jól is-
mert növényfajok könnyen felismerhetők, és az európai 
adatbázist a felhasználók folyamatosan fejlesztik is közösen: 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.plantnet&hl=en 
 
Magyarország lepkéi: az online felszín segíti a vizuális bélyegek alapján a határozást, illetve 
– regisztráció után – közös térképre vihetőek a lepkék előfordulási adatai: 
https://lepketerkep.termeszet.org/.  
 
A Vadonleső https://xn--vadonles-8sb.hu/  a könnyen felismerhető Natura 2000 jelölő fajokat 
(növényeket és állatokat) segít észlelni. Az előfordulási adatokat regisztráció után feltölthetjük 
a közös térképre, amely visszamenőleg évekre is megmutatja bárki számára, hol, mennyi ér-
dekes fajt találtak az emberek.  

 

 

Szerző: Könczey Réka 

 
Tovább::https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/
OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf  
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4. Forrás: unsplash 

https://bisel.hu/UserFiles/File/szineshatarozo.pdf
http://bszm.elte.hu/desvzi_gerinctelen_llatok__hatroz.html
http://bszm.elte.hu/desvzi_gerinctelen_llatok__hatroz.html
https://bisel.hu/letoltheto-anyagok
https://bisel.hu/letoltheto-anyagok
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannonenciklopedia-1/magyarorszag-allatvilaga-4745/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannonenciklopedia-1/magyarorszag-allatvilaga-4745/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greengo.fabook&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greengo.fabook&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greengo.fabook&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en
https://lepketerkep.termeszet.org/
https://xn--vadonles-8sb.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf


 

Gyermekjogok 2. rész 
 

Előző számunkban olvashattál a Gyermekjogi Egyezmény legfontosabb pilléreiről, 
most pedig a téged megillető jogokról tájékozódhatsz bővebben. 
 
1. cikk – A gyermek meghatározása: mindenki, aki 18 éven aluli, gyermeknek számít. Az itt 
felsorolt jogok minden gyermeket megilletnek. 
 
2. cikk – A megkülönböztetés tilalma: ezek a jogok mindenkit ugyanúgy megilletnek, mind-
egy, hogy ki vagy, hol élsz, milyen nyelven beszélsz, mi a vallásod, fiú vagy lány vagy, fogya-
tékossággal élsz vagy sem, szegény vagy gazdag vagy; mindegy, hogy mit csinál vagy hisz a 
családod. Tilos a megkülönböztetés! 
 
3. cikk – A gyermek legjobb (legfőbb) érdeke: minden téged érintő helyzetben a felnőttek-
nek olyan döntést kell hozniuk, ami NEKED a legjobb. Amikor a felnőttek döntéseket hoznak, 

figyelembe kell venniük azt, hogy a döntéseik ho-
gyan hatnak a gyerekekre. Az államnak garantálnia 
kell a gyermekek biztonságát és azt, hogy a bizton-
ságukat szolgáló intézmények és szolgáltatások jó 
minőségűek legyenek. 
 
 
4. cikk – Az Egyezmény végrehajtása: az állam-
nak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy eb-
ben az Egyezményben foglalt összes jog minden 
gyermeket megillessen Magyarországon. 
 
5. cikk – Szülői iránymutatás és a gyermek ki-
bontakozó képességei: az államnak lehetővé kell 

tennie, hogy a család és a közösségek tanítsák meg 
neked, milyen jogaid vannak, és hogyan élhetsz velük. 
 
6. cikk – Az élethez, az életben maradáshoz, és a fejlődéshez való jog: Jogod van ahhoz, 
hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet. 
 
7. cikk – Anyakönyvezés, név, állampolgárság és jog a szülők ismeretéhez és gondos-
kodásához: Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgárságot kapj. Az államnak 
anyakönyvbe kell vennie minden gyermeket. Jogod van ahhoz, hogy ismerd a szüleidet, és 
hogy 
ők gondoskodjanak rólad. 
 
8. cikk – A személyazonosság megőrzése: Az államnak tiszteletben kell tartania a nevedet, 
állampolgárságodat és a családi kapcsolataidat. Ezek olyan jogok, amiket senki nem vehet el 
tőled. Ha mégis ilyen történik, segítséget kell kapnod a személyazonosságod (pl. a neved) 
leggyorsabb visszakapásához. 
 
9. cikk - A szülőktől való elválasztás: Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Csak akkor le-
het kiemelni egy gyereket a családjából, ha az az ő érdekében történik (pl. bántják, vagy nem 
törődnek vele). Jogod van kapcsolatot tartani mindkét szülőddel, akkor is, ha nem élnek 
együtt. 
 
10. cikk - Be– vagy kiutazás az országba családegyesítés céljából: Ha valamelyik szü-
lődtől távol, egy másik országban élsz, jogod van ahhoz, hogy szabadon meglátogassátok 
egymást. Az államoknak hagynia kell, hogy ha akarjátok, összeköltözzetek és együtt éljetek. 

 
 

 

Tovább: https://unicef.hu/gyermekjogok  
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5. Forrás: unsplash 

https://unicef.hu/gyermekjogok


 

 

Aludj egy jót! – Tippek a pihentető alváshoz 

 

Gondolom, ismered az érzést, mikor fáradtabban ébredsz, mint amikor lefeküdtél. A ki-
alvatlanság nem pusztán a koncentrációra és a hangulatodra van hatással, de elhízás-
hoz is vezethet. Ugyanis ha fáradt vagy, a szervezeted még több kalóriát akar magához 
venni. Emellett a nem alvás veszélyes is, mivel balesethez vezethet. Most jöjjön néhány 
tipp, ami talán neked is segít majd, hogy jobban tudj aludni. 

 

A felnőttek számára a kiegyensúlyozott életmódhoz leg-
alább 7-8 óra alvás szükséges naponta. A gyerekek esetén 
ez az óraszám még magasabb is lehet. Ha végiggondolod, 
ezt azt jelenti, hogy életed egyharmadát töltöd alvással. 
Ezért igenis fontos, hogy kipihend magad, miközben alszol. 
 
Lássuk, mi az, ami a kutatók szerint segíthet! 
 
 
Mindig ugyanabban az időben menj lefeküdni! 
 
Jelölj ki egy időpontot, hogy mikor mész aludni, és tartsd ezt, 
még akkor is, ha előző éjszaka nem aludtál jól, és a fáradtság már hamarabb ágynak dönte-
ne. 
 
Alvás előtt kerüld a kék vagy hideg fényt! 
 
A kijelölt idő előtt fél órával kapcsold ki  a különböző készülékeidet pl. TV, tablet, telefon, 
ugyanis a hideg fény stimuláló hatású, így nem csoda, hogy nem megy az elalvás, ha előtte 
közvetlenül a telefonod nyomkodod. 
 
Az alvást megelőző órákban csökkentsd le az impulzusokat (üzenetek, mozgalmas filmek), 
olvass inkább, vagy hallgass nyugtató zenét! 
 
Intenzíven ne sportolj lefekvés előtt! 
 
A sport jó hatással van a szervezetre, ezért érdemes mindennap mozogni, csak nem a lefek-
vést megelőző órákba, mivel az intenzív sport (pl.: egy kardió edzés) felpörget, így utána 
nem érzed majd magad fáradtnak, és ez megint felborítja a napi rutint. Ezért a lefekvést 
megelőző 4 órában próbáld meg elkerülni az intenzív edzést. Ha mégis mozgásra vágysz, 
válassz olyan sportot, amely segít az ellazulásban!  
 
 

Kerüld a stimuláló ételeket és italokat! 
 
A kávé vagy bizonyos teák fogyasztásáról lehet tudni, hogy sti-
mulálóan hatnak szervezetünkre, mivel koffeint tartalmaznak. 
De azt tudtad, hogy a csokoládé is?! Sőt a kávé és csokoládé 
ízű fagyi és puding is tartalmaz koffeint. A közhiedelemmel el-
lentétben az alkoholfogyasztás is élénkítően hat a szervezetre, 
így megzavarhatja a nyugodt alvást. Ezért ezeket az ételeket és 
italokat lefekvés előtt mindenképpen kerüld el! 
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6. Forrás: pixabay 

7. Forrás: pixabay 



  

Ne aludj délután! 

 

Gyerekkorban a délutáni alvás természetes, még akkor is, ha a gyerekek egy része nem 
szereti. Felnőtt korban viszont felboríthatja a napi rutint, álmatlan éjszakákat okozva ezzel, 
így a kutatók szerint érdemes elkerülni. 
 
Írd össze a másnapi teendőid listáját elalvás előtt! 
 
Ez segíthet abban, hogy este már ne idegeskedj azon, hogy mit fogsz másnap elfelejteni, 
hiszen már kész a lista. Csak arra figyelj, hogy ne hagyd másnap otthon! 
 
Teremts megfelelő környezetet az alváshoz! 
 
Sötétítsd be a szobád, ügyelj arra, hogy megfelelően hűvös legyen, és ne legyen zaj. Olyan 
környezetet teremts, amely kényelmes és segít az ellazulásban. 
 
Ha éjszaka felriadsz, akkor kelj fel egy kicsit! 
 
Ha a bárányszámolgatás nem segít, és nem tudsz visszaaludni, akkor kelj fel egy kicsit az 
ágyból, és csinálj valami mást 20 percig. Lehetőleg válassz valami csendes tevékenységet 
pl. ruhahajtogatás, olvasás, amivel nem ébreszted fel a családod vagy a lakótársaid. 
 
Alakíts ki egy saját rutint! 
 
Nem lehet, és nem is kell minden felsorolt elvárásnak megfelelni. Próbáld ki, neked mi az, 
ami működik, és alakíts ki egy szokást a lefekvéshez. Tartsd magad ehhez a rutinhoz, 
és aludj jól! 
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Tóth Boglárka 

 

Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/eletmod/aludj-egy-jot-tippek-a-pihenteto-alvashoz 
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8. Forrás: pixabay 
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Mit tehetünk beporzóink védelmében ősszel?  
 
 
A Beporzók napját 2018. március 10-én ünnepeltük meg először, míg a Méhek Napját 
2018. május 20-án. Ez a két jeles nap az idén már elmúlt, ám a beporzók védelmében a 
koronavírus miatti karantén idején és nyáron-ősszel is több dolgot tehetünk kint és 
bent egyaránt:  
 
 
 Nagyítós vagy sztereomikroszkópos vizsgálattal pollenszállító szőrzetet, rajtuk virágpor-

szemeket, pollencsomókat láthatunk.  
 
 Verseket kereshetünk méhekről, darazsakról. 
 
 Virágokat, fákat, cserjéket ültethetünk és gondozhatunk. 
 
 Itatókat tehetünk ki számukra. A vízre a méheknek a fejlődésben lévő álcák táplálásá-

ban, valamint a kaptár klímaszabályozásában is szükségük van. Amikor a méhek szom-
jasak, akkor mindenféle vízforrásokból megpróbálhatnak folyadékhoz jutni – például ál-
latok itatóiból, úszómedencékből, vagy friss pocsolyákból, vegyszeres cseppekből, ma-
radék méregből. Adjunk nekik tiszta vizet!  

 
 Az iskolában is kertészkedjünk! Tervezzünk és hozzunk létre iskolakertet. A meglévő 

iskolakertet vagy saját kertjeinket alakításuk rovarbarát kertté.  
 Készítsünk rovarszállót, méhmenedéket.  
 
 Virágzáskor figyeljük meg a rovarlátogatókat szabad szemmel, távcsővel, ablaküveg 

mögül.  
 
 Az iskolakertben vagy otthon kerítsünk el (a fűnyíró elől) 1-2 m2 gyepterületet, pázsitot. 

Mostantól nem nyírjuk le ezt a zsebkendőnyi rétet. Itt 1-2-3- éven át megfigyelhetjük, 
hogy mi történik. Vajon a zsebkendőréten a növények vagy az állatok körében nő gyor-
sabban a biológiai változatosság? (Frekot Erika ökopedagógus nyomán).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Forrás:https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/
OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf 
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9. Forrás: unsplash 10. Forrás: unsplash 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_Okoiskolai_Hirmondo_2020_1.pdf
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„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal tudományos vetélkedőt hir-
det a Magyarországon és a szomszédos országokban élő 11–12. évfolyamos középisko-
lásoknak. 
 
A vetélkedő célja, hogy a kiemelkedően tehetséges tanulók bemutathassák a történelem, a 
biológia és a kémia tudományterületeken való jártasságukat, kiemelkedő tudásukat; továbbá 
hogy példát mutasson a Kárpát-medence államaiban élő középiskolásoknak és a társadalom 
szélesebb csoportjainak a magas szintű tudásról és a széles körű műveltségről. 
 
Az „Ifjú tudósok” vetélkedőn egyénileg lehet nevezni. A vetélkedő háromfordulós lesz. Az elő-
döntő mindhárom tudományterületen esetében egy-egy online feladatsor megoldásából áll. A 
középdöntő már személyes jelenlétet igényel, és három helyszínen: tervezetten Buda-
pesten, Székesfehérváron és Szolnokon rendezik meg. A döntő rövidebb televíziós for-
dulókból áll majd: az idáig jutó versenyzők Budapesten stúdiókörülmények között mérhetik 
össze tudásukat. 
 
A tanulók részvételének, nevezésének és szakmai felkészülésének támogatását az érintett 
középiskola vezetője biztosítja. (A tanulók ugyan egyénileg versenyeznek, de az adott közne-
velési intézményen keresztül jelentkeznek, és az Oktatási Hivatal a köznevelési intézménnyel 
van kapcsolatban.) Egy iskolából többen is jelentkezhetnek. A jelent-
kezés és a részvétel ingyenes. 
 
További részletek a versenykiírásban olvashatók. 
 
 
Jelentkezési határidő: 2020. október 15. 
 
 
 
Forrás: https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifju_tudosok  
 

 

Élelmezési világnapi rajzverseny 

 
Gyermekek és fiatalok, legyetek bárhol a világon! Ha 5 és 19 év között vagytok, engedjétek 
szabadjára a fantáziátokat és rajzoljátok, fessétek le a kedvenc „étel hősötöket”! A világ 
tele van ilyen hősökkel – a gazdálkodóktól, az élelmiszerbolti eladókon és az élelmiszerban-
kok át a köztisztviselőkig hosszú a sor, akik az olyan kihívások ellenére is, mint a koronavírus 
járvány, keményen dolgoznak, hogy az étel eljusson a termelőktől az asztalunkig. Ünnepeljük 
az erőfeszítéseiket az élelmezési világnapon! 
 
Lapozz bele az élelmezési világnap foglalkoztatókönyvbe inspirációért, ami bemutatja az éte-
lünkért felelős hősök fontos szerepét az élelmezési rendszerben és hogy mi mindannyian ho-
gyan tudjuk segíteni őket az egészséges étrend biztosításában és bolygónk megóvásában. 
Fotózd le vagy szkenneld be alkotásodat és jelentkezz a lenti linken elérhető űrlap kitöltésé-
vel. A határidő 2020. november 6. 
 
Korosztályonként a három győztes alkotást az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szer-
vezete (FAO) zsűrije választja ki, az eredményt decemberben hozzák nyilvánosságra. A győz-
teseket a FAO helyi irodái népszerűsítik, illetve egy meglepetés csomagot és oklevelet kapnak 
elismerésül. 
 
Jelentkezés az alábbi linken: http://www.fao.org/world-food-day/contest/en/ 
 

Forrás: http://palyazatok.org/elelmezesi-vilagnapi-rajzverseny/ 

VI. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

11. Forrás:  https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/ 

https://ifjutudosok.kozepiskolaiverseny.hu/
https://www.oktatas.hu/palyazatok/diakoknak/ifju_tudosok
http://palyazatok.org/tag/fao/
http://palyazatok.org/tag/irod/
http://www.fao.org/world-food-day/contest/en/
http://palyazatok.org/elelmezesi-vilagnapi-rajzverseny/
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12. Forrás:   https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2020/letoltes/FTH2020_meselnekafak_palyazatikiiras.pdf  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2020/letoltes/FTH2020_meselnekafak_palyazatikiiras.pdf
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13. Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/jelmezart_kft_jubileumi_kiallitas_748  

http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/jelmezart_kft_jubileumi_kiallitas_748
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14. Forrás: http://www.tiszamozi.hu/Programjaink.aspx 

17. Forrás: https://vfmk.hu/ 

15. Forrás: pixabay 

16. Forrás: pixabay 

https://vfmk.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
„Lehet ezt a könyvet egyfajta országregényként olvasni, hiszen tele vagyunk legendákkal, 
történetekkel, hősökkel. Lehet leltár, hogy rácsodálkozzunk saját gazdagságunkra. Ám a leg
-hasznosabb talán akkor lesz, ha ötleteket merítünk belőle, majd némi elemózsiával a ta-
risznyánkban és nagy adag kíváncsisággal a lelkünkben nekiindulunk Magyarországnak.” (a 
szerző előszavából) 
 
Kocsis Noémi 777 izgalmas hazai úticélt bemutató könyve a szokásos, tájegységenkénti 
tagolás helyett különböző élménytípusokat kínál. Ad ötletet elvonulásra, vérpezsdítő szóra-
kozásra, kulturális programokra, gasztronómiai élvezetekre, de az is megtalálhatja a számí-
tását a 360 oldalas kötetet lapozgatva, aki történelmi nevezetességeket, változatos túraút-
vonalakat keres. 

 

 

Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/07/20/bakancslista-magyarorszagon-magyar-bakancslista/   
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KOCSIS NOÉMI: BAKANCSLISTA  
MAGYARORSZÁG  

777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél 

Scolar Kiadó Kft., 2020. 360 p. 

18. Forrás:  https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/07/20/bakancslista-magyarorszagon-magyar-bakancslista/   

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/07/20/bakancslista-magyarorszagon-magyar-bakancslista/
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/07/20/bakancslista-magyarorszagon-magyar-bakancslista/


 

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 

 
 

19. Forrás: unsplash 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az aláb-
bi 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_diaktanacs/kisokos 

 

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

