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IV. ÉVFOLYAM V. SZÁM 

 
Végzős diákjaitól búcsúzott a város 

 
Véget értek a gondtalan iskolás évek, már csak egy lépés választja el az érettségiző   vagy 
első szakmai vizsgájukat teljesítő diákokat a nagybetűs élettől. Ezerkettőszáz-
negyvenhárom fiataltól búcsúzott a város nevében Szalay Ferenc polgármester. A hagyo-
mányokat folytatva ezúttal is elültettek egy fát a Végzősök parkjában – immár nyolcadik 

alkalommal -, majd a Hild téren folytatódott a program. A sokszáz 
diák a színpad előtt gyűlt össze, ahova minden szolnoki középiskola 
egy-egy képviselőjét szólították, hogy átvegye Szalay  Ferenctől az 
Új Néplap kiadványát, az Osztálynaplót. A végzős osztályok képeit 
tartalmazó Osztálynaplót minden végzős fiatal ingyen megkapja, 
hogy emlékezzen középiskolás éveire, egykori osztálytársaira.  

 
http://info.szolnok.hu 

 

* * *   
 

 
2019. május 30-án és 31-én Szolnokon, a Megyeháza dísztermében kerül sor a 
2018/2019. évi tanulmányi és művészeti versenyek Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
fordulóin 1-3. helyezést elért tanulók és felkészítő tanáraik ünnepélyes díjátadójára. 

http://info.szolnok.hu/hirek-m21/vegzos-diakjaitol-bucsuzott-a-varos-n9743
http://info.szolnok.hu/hirek-m21/vegzos-diakjaitol-bucsuzott-a-varos-n9743
http://info.szolnok.hu/hirek-m21/vegzos-diakjaitol-bucsuzott-a-varos-n9743


 
 IV. ÉVFOLYAM V. SZÁM AKTUALITÁSOK  OLDAL  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Több mint 112 000-en jelentkeztek a felsőoktatásba  
 
Tavalyhoz képest 4 000-rel többen, több mint 112 000-en jelentkeztek a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. 
A jelentkezők többsége állami ösztöndíjas formában kíván továbbtanulni. 
 
A 2019 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 112 034-en nyújtottak be érvényes jelentkezést.  
A legtöbben – 77 211-en – alapképzést jelöltek meg első helyen. Osztatlan képzésre 12 000-en, felsőoktatási szakképzésre            
4 930-an, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül pedig mesterképzésre 17 893-an jelentkeztek első helyen. Állami ösztöndí-
jas képzésekre 97 312-en szeretnének bekerülni, míg az önköltséges képzési formát 14 722-en jelölték meg elsőként.  
Idén is legfeljebb 6 (díjmentesen 3) képzést lehetett választani. A jelentkezési adatok alapján elmondható, hogy a felvételizők 
átlagosan 2,7 képzésre jelentkeztek. 

           
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felsooktatas_jelentkezok_2019/ 

 
* * * 

 
Kezdődik a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka 

 
A felsőoktatásba jelentkezők 2019. április 17-től érhetik el az ügyintézési funkciókat a felvi.hu honlapon, az                  
E-felvételi rendszerében. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiány-
zó dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen. 
 
Az e-ügyintézés indulásával az E-felvételiben a jelentkezők folyamatosan ellenőrizhetik a 2019. évi általános felső-oktatási 
felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat: a személyes információkat, a megjelölt képzéseket és azok 
sorrendjét, a benyújtott dokumentumok és kérelmek feldolgozottságát, továbbá a feldolgozás 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 jelentkezési helyeiken – a pillanatnyilag  rendelke-
zésre álló, igazolt eredmények alapján – éppen hány pontjuk van. Az adatok folyamatosan frissülnek. 
A 2019. május-júniusi érettségi eredményeket igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványokat – hasonlóan a korábban (2006. 
január 1. után) megszerzett érettségi eredményeket igazoló dokumentumokhoz és a 2003. január 1. után szerzett nyelv-
vizsga-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 egyetlen alkalommal történő módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési he-
lyek visszavonására legkésőbb 2019. július 10-ig van lehetőség az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában. A vál-
toztatások  az elküldött kérelmek feldolgozása után jelennek meg az ügyintézési felületen. A benyújtott kérelmek státusza 
az  E-felvételi Kérelmek menüpontjában ellenőrizhető.                                                                                            
 
A felvételizők az E-felvételiben tájékozódhatnak jelentkezésükről; mindenkinek érdemes használnia a felületet akkor is, ha 
semmit sem kell módosítania. A fontos információt tartalmazó üzenetek (pl. a hiánypótlási felszólítás) a központi felvételi 
nyilvántartásban szereplő e-mail-postafiókokba is megérkeznek.  
- a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények                                                                   

 
  https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/fesooktatasi_felveteli_ugyintezes2019/  

nevelésben, oktatásban történő megjelenése. 
 
 
 
 

 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felsooktatas_jelentkezok_2019/
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/fesooktatasi_felveteli_ugyintezes2019/


 
 

 

Rekordot döntött a részvételi arány az EU Code Week-en  
 

Az Európai Bizottság által támogatott EU Code Week 2018-ban rekordot döntött a több mint 43 000 ese-
ménnyel és a 2,7 millió résztvevővel. Mindezzel az iskolák több mint 10%-át sikerült elérni, beleértve a 
nyugat-balkáni államokat és Törökországot is.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az EU Code Week 2013-ban indult Európa 26 országában. Ma már a világ minden tájáról csatlakoznak az 
eseményhez, így 2018-ban 72 ország vett részt köztük Peru, Malajzia és Egyiptom is. Az eseménye-
ken átlag részvételi szám 63 fő, az átlag életkor pedig 12 év volt.  
Az országok között Olaszország volt a legaktívabb a több mint 20 000 rendezvénnyel, amelyet Török-
ország 7000, Lengyelország pedig 5000 eseménnyel követett a sorban. Egy másik nagy eredmény, 
hogy Franciaországban a résztvevők 49%-a nő volt. 
Magyarországon a résztvevők becsült száma 2018-ban 59 500 fő volt, amely a negyedik legmagasabb 
részvételi arány az európai országok között. 
 
A szervezők azon dolgoznak, hogy a 2019-es EU Code Week még a tavalyinál is sikeresebb legyen.  
Így mindenkit biztatunk, hogy kezdjen el ötletelni, hogyan tudná a programot gazdagítani, és jegyezze fel a 
naptárába, hogy: 2019. október 5-20. az Európai Kódolás Hete! 

 

 

 

 

 

 

Bővebb információk, ötletek és források az EU Code Week honlapján!  

 

     Forrás: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/rekord-az-eu-code-weeken  
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https://codeweek.eu/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/rekord-az-eu-code-weeken
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24. Gyakori diákjogi kérdések  

 
A Diákközéletért Alapítványhoz nagyon sok kérdés érkezik a diákjogokkal kapcsolatban. A kérdések rendszerezése és meg-

válaszolása érdekében működik a Diákjogi Forródrót nevű szolgáltatás.  A kérdező személyre szabott választ kap a problémá-

jára. A tipikus kérdések és a rá adott válaszok pedig anonimizált formában felkerülnek a www.diakjog.hu honlapra is.  

E fejezetben a leggyakoribb kérdések és a rájuk adott válasz olvasható. További kérdéseket az info@diakjog.hu címen lehet 

feltenni. 

 

Lehet-e tanulmányi eredménytől függővé tenni a diákönkormányzat vezetőséget?  
 
 Tanárokban és diákokban egyaránt felmerül, hogy a diákönkormányzat vezetője lehetőleg jó tanuló legyen. Így a 
"diákönkormányzatozás" nem megy a tanulmányai rovására. A tantestület és az igazgató is jobban odafigyel egy jó tanuló 
véleményére, könnyebben érvényesíti a diákok érdekeit. A fenti vélemény igazságtartalmával nincs értelme vitatkozni és vél-
hetően minden diák, aki részt vesz a választásban, mérlegeli is ezt a szempontot.  
A jogszerű diákönkormányzati választásoknak elengedhetetlen feltétele, hogy minden szavazati joggal rendelkező diák egy-
ben választható is legyen a diákképviseletbe. A köznevelési törvény megalkotásakor a demokratikus választási alapelvek  
figyelembevételével a következő szabály került megfogalmazásra.  

 
46. § (6) A tanuló joga különösen, hogy  
o) választó és választható legyen a diákképviseletbe;  

 
Összefoglalva:  
A diákönkormányzati képviselővé választásnak a törvény szerint csak egy feltétele lehet: a diáknak tanulói jogviszonyba kell 
állnia az intézménnyel. Mindebből az következik, hogy a tanulmányi eredmény, igazolatlan hiányzás vagy a magatartása mi-
att senki nem zárható ki a választhatók köréből.  
 

Lehet-e reklámozni az iskolában?  

 

Ha reklámról beszélünk, akkor elsősorban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény előírásait kell figyelembe venni.  
A jogszabály 8. §-a szerint:  
 

(1) Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.  
(2) Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, 
szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra 
utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.  
(3) Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben 
mutat be.  
(4) Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvodában, általános iskolában és álta-
lános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra 
és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az 
oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak meg-
valósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az 
adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.  

 
Az iskolákban folytatott reklámtevékenység kérdését a közoktatási törvény korábban az SzMSz hatáskörébe utalta a kérdést.  
A most hatályos köznevelési törvény nem tartalmaz konkrét szabályt erre a tevékenységre, ezért a törvény általános szabályát 
kell alkalmazni:  
 

24. § (1) A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden 
olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.   
(2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - 
jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.  
(3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt 

vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  
 
A fentiekből az következik, hogy a reklámtörvény által nem tiltott iskolai reklámozás szabályozása az SzMSz feladata.  

 

Forrás: Diákönkormányzati  kisokos 3.0 

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

 

http://www.diakjog.hu/
http://www.diakjog.hu/


 

11 sport, amivel több energiát égethetsz, mint a kocogással  
 

Akár tetszik, akár nem, a futás az egyik legjobb kardioedzés. Ha 10 kilométer per órás sebességgel futsz, azzal 
óránként átlagosan körülbelül 557 kalóriát égethetsz el. És ha ezt az iramot hosszú ideig nem is tudod tartani, még 
a kocogással is körülbelül 398 kalóriát égethetsz óránként. Vajon léteznek ennél hatékonyabb mozgásformák? 

Valamit tenned kell, ha nem szereted az olyan sportokat, ahol futnod kell. Összegyűjtöttünk néhány 
olyan kalóriaégető tevékenységet, ami még a kocogásnál is hatékonyabb. 
 
Biciklizés 
Ha (szoba)biciklin pedálozol, azzal ugyanannyi kalóriát égethetsz, mintha kocognál, és közben még ülhetsz is. 
Ha növeled az ellenállást, vagy előveszed a bringádat és emelkedőn tekersz, azzal már akár 483 kalóriát is éget-
hetsz óránként, a sebességedtől függően. 
 
Jet ski 
Ha víz közelében laksz, és lehetőséged nyílik arra, hogy felülj egy jet skire, meglepődnél, mennyire fárasztó 
lehet. Óránként akár 398 kalóriát is égethetsz, ami 89 kalóriával több, mint ha lovagolnál. A szakértők ezt azzal 
magyarázzák, hogy az egyensúlyod megtartásához számos izmod (a teljes felsőtested izmainak) használatára 
szükség van. 
 
Hegymenet súlyokkal  
Mint kiderült, megvan az előnye annak is, ha rengeteg cuccot tartasz magadnál. Ha csak egy 5 ki-
lós hátizsákkal indulsz neki a hegyi túrának (néhány könyv és egy kis víz megfelel erre a célra), azzal óránként 
415 kalóriát égethetsz, átlagos séta sebességen is. (Ez 57 kalóriával több, mint ha súlyok nélkül tennéd.) 
 
Görkorcsolyázás 
A görkorizás olyan, mint ha kerekeken futnál és óránként 426 kalóriát égethetsz vele. A legjobb, hogy sokkal több 
szórakozást biztosít, mintha kocognál. 
 
Tánc 
A tánccal akár 443 kalóriától is megszabadulhatsz 60 perc alatt. És igen, a szombat esti                    
táncolós partik is számítanak! 
 
Sziklamászás 
Miközben felfelé mászol óránként 454 kalóriát, lefelé pedig 284 kalóriát égethetsz el. 
 
Ugrálókötél 
Gyerekkorunk egyik kedvenc játéka egy igen intenzív edzés eszköze is lehet. A sebes- 
ségedtől függően akár 670 kalóriát is égethetsz óránként. Próbálj percenként                    
legalább 100-szor felugrani, hogy a legtöbbet kihozhasd belőle. 
 
Evezés 
Annak ellenére, hogy végig ülsz edzés közben, mivel a kezeidet és a lábaidat egyaránt igénybe veszi az evezés, a 
testednek nagy erőt kell kifejtenie, így egy óra intenzív evezés után akár 682 kalóriát is magad mögött tudhatsz.  
 
Boksz 
A bokszolás nem csak keménynek látszik, hanem az is. Egy egyórás bokszedzésen akár 727 vagy a kevésbé ke-
mény kick-boksz edzésen 585 kalóriát égethetsz. 
 
Úszás 
Az úszás több lehetőséget is kínál az edzésre. A sebességedtől függően a mellúszással óránként 585 kalóriát, 
hátúszással 540 kalóriát, míg a pillangóúszással akár 784 kalóriát is égethetsz a vízben. 
 
Lépcsőzés 
Rendben, ez valóban van olyan kínzó, mint a futás, de kompenzációként amikor lépcsőn futsz felfelé 300 kalóriával 
többet, 852 kalóriát égethetsz óránként. Ez ideális azoknak, akik társasházakban laknak. 
*Minden teljesítmény egy 55 kg-os személy egy órás teljesítményére van alapozva, ezért ha kevesebbet nyomsz, 
kicsivel kevesebb kalóriát, míg ha nehezebb vagy, akkor kicsivel többet égetsz óránként. 
 
(KamaszPanasz - Gy.Z.) 

 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/7075/kocogas-es-enerigaegetes  

IV. ÉVFOLYAM V. SZÁM ÉLETMÓD         OLDAL  5 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1856/kerekparozas-egeszsegugyi-elonyei
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/2310/biztonsagos-gorkorizas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/7748/tanccal-az-energiaegyensulyert
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/3752/zsiregeto-uszas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/7075/kocogas-es-enerigaegetes


 
 

 
 

Rajtunk múlik a jövő: Védjük meg bolygónkat! 
 
A This human world (thw) emberi jogi filmfesztivál idén is megrendezi a 2019-es Emberi Jogi Rövid-

filmversenyt a bécsi ENSZ Információs Szolgálat és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság ausztriai 

irodájának támogatásával, valamint osztrák, szlovén, magyar és szlovák iskolák együttműködésével.  

 

A versenyre 10 és 20 éves kor közötti diákok vagy iskolai osztályok nevezését várják olyan rövid-

filmekkel, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkei ihlettek.   

 

A verseny idei témája: Védjük meg bolygónkat!                                                                                                         

A versenyre nevezni a schulfilmprojekt@thishumanworld.com e-mail-címen lehet 2019. június 21-ig.  

     A filmeket 2019. november 8-ig kell elkészíteni, s beküldeni. 

 
 

Bővebb információ: http://www.unesco.hu/palyazatok-osztondijak/rajtunk-mulik-jovo 
 

*** 

  
A természet ajándékai   

 
 
A rajzpályázaton 2 külön kategóriában indulhatnak a magyarországi 6-10, és 11-14 év közötti általános 
iskolások. Más pályázatra már benyújtott alkotással nem lehet pályázni. 
  

A pályázat 2019. év április 1-től 2019. október 22-ig tart, a részvétel ingyenes. 

Pályázónként legfeljebb 2 db, legfeljebb A/3 méretű rajz küldhető be (bármilyen színes, vagy egyszínű techni-
kával, kollázzsal, de csak kézzel) 

A pályaművek beérkezésének végső határideje: október 22. (kedd) 17 óra 

A pályázati anyagokat hajtogatás nélkül, zárt borítékban szükséges feladni az Agrárminisztérium, Természet-
megőrzési Főosztály címére: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. 

A borítékon a feladó neve és címe mellett szerepeljen az „A természet ajándékai rajzpályázat”                     
megnevezés is.  

A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges feltüntetni: 

- a pályázó nevét, születési évét, 

- a szülő / gondviselő nevét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, lakcímét, 

- valamint a rajz címét / mottóját. 

A pályamű mellé kérjük csatolni a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot is!    
 
Eredményhirdetés: 2019. november 22-én a Magyar Természettudományi Múzeumban, a Vadonleső 
program Év emlőse díjátadójával közös eseményen. 
 

 

Bővebb információ: http://www.termeszetvedelem.hu/termeszet-ajandekai-rajzpalyazat 
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OLDAL  7  PÁLYÁZATOK DIÁKHÍRLEVÉL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum 
mese- és novellaíró pályázatot hirdet 

a VÁRNEGYED A FÖLD ALÓL – 10 ÉV RÉGÉSZETI KUTATÁSAI A BUDAI VÁRBAN  
című kiállításához kapcsolódóan. 

 
 
Olyan mesék és novellák benyújtását várjuk, melyek a kiállítás valamely tárgyához kapcsolódnak az alábbiak közül: 
 
íjászgyűrű, 17. század, ezüst                                                                                                                                     
fülbevaló, 16-17. század, arany                                                                                                                                
gyertyakoppantó, 17-18. század, réz                                                                                                                        
napóra töredéke, 15. század, kő                                                                                                                         
zárszerkezet, 16-17. század, vas                                                                                                                           
madarat ábrázoló tál, 17. század, mázas kerámia                                                                                                         
női alakos bicska, 16-17. század, vas, csont                                                                                                              
pion (társasjáték-figura), 15-16. század, csont                                                                                                                 
kiöntőcsöves korsó bekarcolt hajóábrázolással, 16-17. század, mázas kerámia                                                                              
vaskulcs, 15-16. század 

Amennyiben a pályázó a megadott leletek helyett valamelyik másik kiállítási tárgyról szeretne írni, azt is elfogadjuk. 

 
Korosztályi kategóriák: 9-13 és 14-18 év között 
Terjedelmi megkötés: kisebbeknek max. 10 000, nagyobbaknak max. 20 000 karakter szóközzel (a terjedelmi 
megkötéstől el lehet térni, igazodási pontként adjuk meg) 
Formátum: pdf 
Beküldendő adatok: jelige, név, életkor, e-mail cím, telefonszám 
A pályamunkák beküldésének határideje: 2019. június 30. 
Beküldés a következő e-mail címre: kiss.emoke@mail.btm.hu 

  

A kiállítás megtekinthető: 2019. július 31 -ig a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban 
(1014 Szent György tér 2. Budavári Palota E épület)  

 

Forrás: http://var.btm.hu/?q=node/1489  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiss.emoke@mail.btm.hu
http://var.btm.hu/?q=node/1489


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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Kiváló diákok polgármesteri fogadása és Tarkabarka Gyermekfesztivál  

2019. május 25. szombat 10.00-18.00 
Helyszín: Nagykőrös, Cifrakert -Ceglédi út 21. 

 

https://www.korosikultura.hu/rendezveny/kivalo-diakok-polgarmesteri-fogadasa-es-tarkabarka-gyermekfesztival-2019.html  

https://www.korosikultura.hu/rendezveny/kivalo-diakok-polgarmesteri-fogadasa-es-tarkabarka-gyermekfesztival-2019.html


 
 

 

 

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 2019-ben a 16. évadára készül.                                      

Fő célja az erdő és a zene - művészet erejével a környezettudatos életvitel, a 

fenntarthatóság irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. 

 

Idén 3 térségben jelentkezik a „Muzsikál az erdő”.                                                       

Az év első eseménye a „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban május 25-26.               

között várja az érdeklődőket a Kecskemét közelében, Lakitelek - Tőserdőn v a l a -

mint a Nyíri erdőben.                                                                                                                                   

Az év legnagyobb eseménye a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok 9 na-

pos programfolyama június 29-e és július 7-e között kerül megrendezésre.                   

Ősszel pedig a „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében szeptember 27-e és 29-e    

között Gyula térségében, Gyula – Városerdőn, valamint Nagyvárad  közelében 

Püspökfürdőn szerveződik. 

 

Hűek maradunk hagyományos szervezési elveinkhez: a család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas 

feltöltődési lehetőséget. Várjuk a régi ismerőseinket és az újonnan bekapcsolódó érdeklődőket ingyenes programja-

inkra. A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas „Minősített Fesztivál” címmel rendelkező rendezvény valamennyi nap-

ján lélekben felkészülünk a szakvezetéses erdei séta során a klasszikus zenei és a népzenei erdei koncertekre, ahol 

országos, sőt világhírű előadóművészek és a helybéli művészeti élet kiválóságai nyújtanak egyszeri, megismételhe-

tetlen erdei koncertélményt. Nem marad el az erdei sport, a színvonalas zenei és kézműves gyermekprogram, a 

helyi termelők bemutatkozása. Megismerkedhetünk a fenntartható gazdálkodás példáival, valamint tudományos 

ismeretterjesztő előadásokon bővíthetjük tudásunkat az erdő és a természetvédelem témakörében. Az idei évben 

kiemelt hangsúlyt kap az egészséges életmód, az egészségtudatosság, a testi – lelki egészség egyensúlya.            

A természethez kötődő képzőművészeti kiállítások, a „Muzsikál az erdő”-s pályázatok is – fotó, irodalom és gyer-

mekrajz - a rendezvény oszlopos tagjaivá váltak. Minden nap zárásaként alkalma nyílik a résztvevőknek kötetlen 

beszélgetésre, a vendéglátó település megismerésére, hiszen a „Muzsikál az erdő” minden nap más-más településen 

jelentkezik, ezzel is népszerűsíteni kívánja a vidék, az erdő értékeit.                                                                         

A „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok tervezett helyszínei: Tar – Fenyvespuszta, Gyöngyöstarján,           

Salgótarján – Eresztvény, Abasár, Szentkút, Pásztó, Szurdokpüspöki, Gyöngyöspata, Gyöngyös – Kékestető. 

Várunk minden erdőjáró, művészetkedvelő látogatót a 2019-es év „Muzsikál az erdő” rendezvényeire.  

 

Részletes információt, programjainkat megtalálják honlapunkon, a www.muzsikalazerdo.hu-n.  

Hiszen ha „Muzsikál az erdő”, akkor „jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság, testi-lelki feltöltődés”!  

    
 

Forrás: http://www.muzsikalazerdo.hu/2018/index.php/cimlap/hireink/200-muzsikal-az-erdo-2019-es-programjai  
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            Forrás: http://info.szolnok.hu  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Forrás: https://szolsport.hu 
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http://info.szolnok.hu/programok-m34/tiszaviragzas-kerekpattura-p9729


 
 

Lénárt Krisztina: Offline: kalandra kattanva  
Pécel: Katica Könyvműhely, 2018. 

 

Hogyan lehet túlélni a nyarat Internet nélkül? Egyáltalán ez lehetséges?                               
Megáll ilyenkor világ?   
"A tanulástól csak szenvedek, az öcsém folyton piszkál, a magyar tanárom rám 
szállt és a suli utolsó napján derül csak ki, hogy egy tanulós táborban kell        
sínylődnöm a nyári szünetben..." Kutasi Kende izgalmas kalandja ekkor veszi 
kezdetét. Sok új közös élménnyel, barátsággal és nyomozással megfűszerezve  
derülhet ki, hogy egy  tizenkét éves számára milyen izgalmasak lehetnek a        
kamaszkor első évei.  

 

https://www.libri.hu/konyv/offline.html  

 

 
* * * 

 
 

Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok: egy kalandos egri nyár 
Hajdúböszörmény: Főnix Könyvműhely, 2018.  

 
Zalán Peti majdnem tizenhárom éves, koraérett felvidéki fiú, aki egyedül él az 
édesanyjával egy szűkös mezővárosi panellakásban. Nehéz életkörülményei és 
iskolatársai gyakori zaklatása elől a könyvekbe menekül, miközben arról álmodo-
zik, hogy egyszer nagy író válik belőle - csakhogy hiányzik számára az igazi té-
ma, a valódi nagy kaland. A bizonyítványosztás napján váratlan telefonhívást 
kap, aminek  köszönhetően az egész nyarat a varázslatos Egerben töltheti.             
A város felfedezése közben ismerkedik meg a vele majdnem egykorú Tündével, 
akivel különös rejtély nyomába erednek: egy városi legenda szerint Gárdonyi  
Géza egyik sosem kiadott regényének ismeretlen, titokzatos kézirata máig ott van 
elrejtve valahol Egerben.  Fiatal hőseink elhatározzák, hogy ők fogják megtalálni a nem mindennapi irodal-
mi kincset, miközben életük legizgalmasabb nyara köszönt rájuk. Valóban létezik az ismeretlen Gárdonyi-
kézirat, vagy csak kitaláció az egész? Képes-e Tünde és Peti feltörni mind az öt pecsétet, mely a rejtély 
megoldásához vezet?  És vajon csak ők tudnak a  titokról, vagy vannak mások is, akik rátennék a kezüket 
az értékes régiségre? Bűnözők, végvári vitézek, bátorság és leleményesség - a múlt és a jelen különös talál-
kozása Magyarország egyik legszebb városában…  
Bíró Szabolcs ifjúsági regénye az első nagy kaland és az első nagy szerelem története, ami egyszerre szól 
egy agyafúrt művészettörténeti nyomozásról és egy zárkózott fiú emberré cseperedéséről.  

 

     https://www.libri.hu/konyv/elveszett-csillagok-1.html  

 

 

A könyvekkel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői! 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

  

Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

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

 

A képek forrása:  www.pixabay.com 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Garai  Ildikó 
 

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

