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IV. ÉVFOLYAM VI. SZÁM 

A 2019/2020. tanév rendje 

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és 
utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A  tanítási napok száma száznyolcvan nap. 
A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, 
gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a  tanítási 
napok száma. A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31
-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről. 

 
Tanítási szünetek 
 
Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a  szünet utáni 
első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a  szünet utáni 
első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. ápr ilis 8. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2020. április 15. (szerda) 
 
Témahetek 
 
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között, 
Digitális Témahét 2020. március 23–27. között, 
Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között. 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés                                                                                            
                                                                                                                                                  
Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében 
meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi 
meg 2020. május 27. napjára. 

Célnyelvi mérés: 2020. május 13. 

Írásbeli idegen nyelvi mérés: 2020. május 20. 

Difer: 2019. október 11-ig 

NETFIT: 2020. január 8. és 2020. április 24. között 

  
Írásbeli érettségi vizsgák: 2020. május 4–25. között 
 

 
Forrás: 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet A 2019//2020. tanév rendjéről  
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„A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények”  

Művészeti verseny  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal általános és középiskolás tanulóknak meghirdeti  
„A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények” című művészeti versenyt. 
 
 
A művészeti verseny célja a Szent Korona – mint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erek-
lye –és a hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények szélesebb körű megismertetése a művészet eszközeivel, a 
nemzettudatnak és közjogi hagyományoknak az erősítése a tanulók kreativitásának kibontakoztatása segítségével. 
 
Forrás: A Szent Korona és a magyar király koronázási jelvények megismertetését célzó programokról szóló 1185/2018. 
(IV. 4.) Kormány határozat 2.b pontja. 

 
Kategóriáik: 

 I. kategória 1–2. évfolyam 

 II. kategória 3–4. évfolyam 

 III. kategória 5–6. évfolyam 

 IV. kategória 7–8. évfolyam 

 V. kategória 9–12. évfolyam 
 

A részvétel és a nevezés feltételei 
 
A művészeti versenyen a Magyarország területén működő köznevelési intézmények tanulói egyénileg, a jelen pályá-
zatban meghatározott kategóriákban vehetnek részt. Egy tanuló egy alkotással pályázhat. 
A tanulók nevezését, a művészeti versenyen való részvétel lehetőségét és a tanulók szakmai felkészülésének támogatását 
az érintett köznevelési intézmény vezetője biztosítja. Egy iskolából több tanuló is jelentkezhet. 
 
A művészeti verseny és az alkotás témája: 
 
A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények. 
 
A koronázási jelvények uralkodói szimbólumok, amelyeket a koronázás alkalmával, ünnepélyesen adnak át az 
új királynak. Az uralkodói hatalom szimbolikus kifejezésére használatos jelvények Európa szinte valamennyi országában 
megtalálhatók. 
 
A magyar koronázási jelvények Európa egyik legrégebben fennmaradt, középkori eredetű együttesének tekinthetők. A 
pályamű olyan képzőművészeti alkotás lehet, amely témájában kapcsolódik a Szent Koronához és a magyar királyi koro-
názási jelvényekhez, és a lentiekben megjelölt képzőművészeti technikákkal készült. Arra buzdítjuk a pályázókat, hogy 
engedjék szabadon fantáziájukat, és fejezzék ki a művészet eszközeivel, hogy mit jelent számukra a Szent Korona és a 
magyar királyi koronázási jelvények. 
 
Képzőművészeti technikák, amellyel az alkotás készülhet: 
 
fafaragás; fametszet; kerámia; mozaik; ötvösművészet; pasztell; festmény; rajz; rézkarc; rézmetszet; tempera; textil; 
üvegművesség; makett; montázs. 
 

A versenyre jelentkezni 2019. augusztus 21. – 2019. szeptember 20. között lehet. 
 
Az elkészült alkotásokról készült fotókat/videókat 2019. október 1. – 2019. október 15. között lehet feltölteni.  
A művészeti alkotás elkészítésének és az arról készült fotó/videó beküldésének határideje: 2019. október 15. éjfél. 

 
 

További részletek: https://www.oktatas.hu/palyazatok/intezmenyeknek/szent_korona_verseny/  

 

 

https://www.oktatas.hu/palyazatok/intezmenyeknek/szent_korona_verseny/


 
 

 
A Neumann Társaság szakmai vezetésével valósul meg a 2023-as Nemzetközi Informatikai Diákolimpia Szegeden 

 
Az augusztus 4-11. között Azerbajdzsánban zajlott Nemzetközi Informatikai Diákolimpián (IOI) jelentették be, hogy               
2023-ban – Neumann János születésének százhuszadik évfordulóján – Magyarország rendezheti meg a középiskolások 
legrangosabb informatikai világversenyét, méghozzá a hazai számítástechnika egyik bölcsőjében, Szegeden. A 2019-es  
IOI-ról a magyar csapat kiváló eredménnyel, egy arany-, és egy bronzéremmel jöhetett haza. 
 
A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia döntőbizottsága az idei, azerbajdzsáni verseny zárónapján jelentette be, 
hogy MEGGYŐZŐNEK TALÁLTA A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG, A DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM, ÉS A 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZÖS PÁLYÁZATÁT, ÉS MAGYARORSZÁGNAK ÍTÉLTE A 2023-AS IOI MEGRENDEZÉSÉNEK JOGÁT. 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennek eredményeként Magyarország a számítógép atyja, Neumann János születésének százhuszadik évfordulóján, 2023-
ban rendezheti meg az IOI-t. Ráadásul a tervek szerint az IOI 2023-at Szegeden fogják megtartani, a Tisza-parti város pedig 
a magyar informatika egyik bölcsőjének számít, hiszen a helyi egyetemen már az ötvenes években foglalkoztak kiberneti-
kával, ráadásul a Neumann Társaság világszínvonalú informatikatörténeti múzeuma is itt található. 
 
„A 2023-as Nemzetközi Informatikai Diákolimpia megszervezésének lehetősége remek lehetőség Magyarország számára, 
hogy megmutassa magát a világnak. Az IOI-n sikeresen szereplő diákok számára a legrangosabb külföldi egyetemekre 
való felvételhez is jó belépőt jelent egy itt szerzett érem, de a világ legnagyobb szoftvercégei is előszeretettel toboroznak 
diákolimpikonokat. Nem véletlen, hiszen jó eséllyel az elkövetkező évtizedek Steve Jobs-ai, Bill Gates-ei, és Neumann Jáno-
sai mérik össze tudásukat ezeken a versenyeken” – mondta dr. Beck György, az NJSZT elnöke. 
 
Az 1968-ban alakult Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot a legtöbben az Európai Számítógép-használói  
Jogosítvány (ECDL) képzési program révén ismerik. Ugyanakkor a legjelentősebb hazai és nemzetközi informatikai tanul-
mányi versenyek és diákolimpiák szervezőjeként, és a diákolimpikonok felkészítőjeként az NJSZT az elmúlt évtizedekben 
jelentős tapasztalatokra tett szert az informatikai tehetséggondozás területén is. 

 
 

 
Forrás: https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-2023-as-nemzetkozi-informatikai-

diakolimpia-szegeden/  

 
 

IV. ÉVFOLYAM VI. SZÁM DIGITÁLIS VILÁG        OLDAL  3 

https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-2023-as-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-szegeden/
https://moderniskola.hu/2019/08/a-neumann-tarsasag-szakmai-vezetesevel-valosul-meg-a-2023-as-nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-szegeden/
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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. 

 

Diákjog-e a nyíltnapon való részvétel?  
  
Fontos kérdés, hogy a diák hol folytassa tanulmányait az általános iskola, illetve a középiskola befejezése után. A meg-
alapozott döntésben nagy segítséget tud nyújtani, ha a tanuló részt tud venni a vágyott iskola nyílt napján.  
Az is könnyen belátható azonban, hogy ha egy nyolcadikos diák minden középiskolát meglátogat, igen keveset tartózkodik az 
általános iskolában. A saját iskolában meglévő óralátogatási kötelezettség és a nyíltnapon megszerezhető továbbtanulási   
információhoz való jog között a jogalkotó az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2017. 
(X. 3.) EMMI rendelet útján kíván egyensúlyt teremteni. A rendelet módosítja az iskolai hiányzások igazolására vonatkozó 
szabályozást és rögzíti tanítási évenként legfeljebb két alkalommal részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolást 
kötelező elfogadni.  
A jövőbeni viták elkerülése érdekében szó szerint idézem a 2017. október 4-től hatályos új szabályt a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből:  

51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intéz-
ményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való 
elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. 
Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozáso-
kon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát 
is. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.   

(2)  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi 
foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak sze-
rint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

 b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,  

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § 
(2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja,  

e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként leg-

feljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, 

ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.  

  
Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet abban az esetben ha továbbtanulásra készülő diák három intézménybe szeretne el-
menni nyílt napra.  

 A válasz az, hogy az első két nyílt nap esetében a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 52. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
igazolt a távollét.  

A további intézmények meglátogatására akkor van lehetőség, ha a tanuló (18 év alatti tanuló esetén a szülő) írásban, az iskola 
házirendjében szabályozott módon előzetesen kérte, hogy a részt vehessen a harmadik intézményben is a nyílt napon és ezt az 
iskola engedélyezte. Ez esetben a rendelet 52. § (2) bekezdés a) pontja alapján lesz igazolt a távollét.  
  

    

Forrás: Diákönkormányzati  kisokos 3.0 

 

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

 

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


 
Aggódsz az iskolakezdés miatt? 
 
Az egész előző tanév egy merő stressz volt számodra, és máris itt van a következő? 
Tedd félre a stresszt, nem éri meg! Nézz szembe a régi félelmeiddel!  
 
A dogák miatt aggódsz a legtöbbet?  

A diákok többsége a teljesítmény és a nyomás miatt szokott aggódni. A tanévkezdés hallatán már csak 
arra tudsz gondolni, hogy mennyi stresszes időszakod lesz? Az év eleje már egyből szintfelmérővel  
indul? Stop!                                                                                                                                            
Ne aggódj előre feleslegesen valami olyan miatt, ami még meg sem történt!       
Attól, hogy a körmödet rágod már napokkal, hetekkel a dolgozat előtt, attól az 
nem fog jobban sikerülni, ebben egyetérthetünk. Viszont a napjaidat megkeseríti, 
előre őrlődsz olyan dolgokon, amik még meg sem történtek.                                                       
Ilyenkor jöhet a  gondolat-stop.                                                                                                                            
Mindenkinek vannak negatív gondolatai, de időnként nagyon el tudnak sza-
porodni. Ha szükséged van rá, akkor akár hangosan is mondd ki, hogy STOP!                                                       
Mindig az adott pillanatra, percre koncentrálj! Ha tudod, hogy mikor vár rád egy 
nagy feladat, készíts tervet a felkészülésre. Ha valóban eljött az idő, és tanulni 
kell, akkor sincs más hátra, csak egy kis tanulás. Csak arra gondolj, hogy   
megteszel mindent, ami tőled telik. Ha beleadtál apait-anyait, akkor meg már kár      
rágódni azon, hogy hányas lett, hiszen akkor és ott kihoztad magadból a            
maximumot. 

A tanárok teszik be nálad a kaput?  

Ha jó tanuló vagy, akkor az lehet a gond, hogy túl sok terhet raknak rád. Ha rosszabban teljesítesz,  
akkor lehet, hogy be vagy skatulyázva, és idegesít, hogy nem tudsz ebből kilépni.                                             
Mindkét esetben az a tanácsunk, hogy ne hagyd magad! Természetesen nem azt tanácsoljuk, hogy 
fennhangon üvöltözz a tanárral, hogy már pedig te másképp gondolod. Hanem higgadt és nyugodt    
fejjel, őszintén képviseld az érdekeidet. Ha már megint egy versenyre küldenének, nyugodtan 
mondhatsz nemet is, ha úgy érzed ez megterhelő. Ha rossz skatulyába kerültél, viselkedj épp ellenkező-
leg. Sajnos akadnak olyan helyzetek, amikor igazságtalanság történik, ne félj segítséget kérni felnőt-
től, akár egy másik tanártól, akár szüleidtől 

A többiekkel van a probléma?  
 
Először is a legfontosabb, hogy tudatosan gondold át, hogy pontosan mi zavar a többiekkel kapcsolat-
ban. Zaklatnak, visszabeszélnek, nem foglalkoznak veled? Mindegyik helyzetre más-más lesz a megol-
dás. Lelkileg könnyebb az ilyen helyzeteket barátokkal átvészelni. Ha nincsenek is jelen barátaid, tudod 
jól, hogy ki az, akikre számíthatsz, tudod jól, hogy melletted fognak állni, ha megosztod kellemetlen    
élményeidet. 
Tehát ha nem szívesen találkozol szeptemberben az osztálytársaiddal, légy együtt minél többet nyáron 
a barátaiddal. A tanévkezdés után is szánjatok minél több időt egymásra. Egy-egy kellemetlen helyzet 
után jó lesz erőt meríteni a nyári élményekből. 
Ha zaklatnak, bántanak, ne félj segítséget kérni! Ha eddig nem tetted meg, jelezd a tanárodnak, hogy 
nem jó néhány osztálytársaddal a kapcsolatod. Lehet, hogy ha hatékonyan közbelép a tanárod vagy az 
iskolapszichológusotok, megelőzhető lesz a probléma, és mindenki számára kellemesebb lesz a tanév. 
A közbelépés alatt nem azt értjük, hogy fejmosást kapnak az osztálytársaid, hanem osztályfoglalkozáso-
kon név nélkül beszélgettek vagy játszotok a tolerancia, empátia témakörében. 
 
(Börcsök Gyöngyi, pszichológus)                   
 

 
Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/6087/iskolakezdes-stressz  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/5160/csufolodas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/872/iskolakezdes
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/6087/iskolakezdes-stressz


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
http://www.agoraszolnok.hu/rendezvenyeink/az_en_familiam_632 

  

 
*** 

VAN MŰVÉSZI VÉNÁD? - 2019/2020  
Nemzetközi pályázat középiskolásoknak 

 
A „Van művészi vénád?” nemzetközi pályázatot olyan középiskolások számára hirdetjük meg, akik érdeklődnek a 
kortárs képzőművészet iránt, és kedvük van kipróbálni saját kreativitásuk és alkotókészségük határait. A pályá-
zat célja, hogy lehetőséget biztosítson a diákok számára, hogy kipróbálhassák és kiteljesíthessék alkotókészségü-
ket, kielégíthessék kíváncsiságukat, s lehetőségük nyíljon megosztani, megvitatni és megbeszélni másokkal is 
elképzeléseiket, miközben megtapasztalhatják a projekt megvalósítása során az együttműködés örömét és ne-
hézségeit. Fontos szempontnak tartjuk azt is, hogy a résztvevők a folyamatban megismerkednek a kortárs kiállí-
tóhelyek és galériák világával.  A projekt megvalósításában részt vállalnak a jelentős állami és magán galériák 
Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. 

 
AZ IDEI TÉMA: Butterfly-effect/ Pillangó-hatás 

 
Vajon okozhat-e egy pillango  apro cska sza rnycsapa sa jelento s va ltoza st a vila g ma sik fele n? Vajon milyen hata ssal lehet-
nek a jo vo nkre cselekedeteink e s a napro l napra to rte no  kis va ltoztata sok az e letü nkben? Az ü jrahasznosí ta s, a vesze lyez-
tetett fajok ve delme, az o kolo giai la bnyomünk cso kkente se megmentheti a vila günkat? 

Neked mi a ve leme nyed erro l? Az idei Van mü ve szi ve na d? pa lya zaton ke pzo mü ve szeti alkota sok forma ja ban mütathatod 
meg, hogy a te pillango hata sod mit va ltoztatna a vila günkon. 

KINEK?                                                                                                                                                                                                                            
A pa lya zatra min. 2 e s max. 6 fo s, 15 e s 19 e v ko zo tti dia kcsoportok jelentkeze se t va rjük. Elo zetes mü ve szeti tapasztalatok 
vagy tanülma nyok nem szü kse gesek. 

MIÉRT?                                                                                                                                                                                                                                        
A pa lya zat ce lja, a ko ze piskola sok e s ke pzo mü ve szet segí tse ge vel mine l intenzí vebb diskürzüsra le pjenek azzal a vila ggal, 
amelyben e lnek. S nem melle kesen ü j ismeretekkel, ü j ke szse gekkel, ü j tapasztalatokkal gazdagodjanak. 

MIKOR?                                                                                                                                                                                                                             
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 22. (éjfél) 
Felkészítő alkalmak tervezett időpontja: 2019. október 8. és 9. (10.00-15.30) a Lüdwig Mü zeümban 
A projektek fe nyke pes, szo veges dokümenta cio ja nak feltöltési határideje: 2019. december 8., éjfél 
                  

 Forra s: https://www.lüdwigmüseüm.hü/müzeümpedagogia/palyazatok/van-müveszi-venad-20192020  
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FELHÍVÁS 

Kis-Teleki-virág Vetélkedő 
2019. 

 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti      
Tudástára, a Teleki-Szováta Alapítvánnyal, valamint a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesülettel közösen 2019-ben nyolcadik alkalommal hirdeti meg általános iskolák számára az Erdély 

kultúrtörténetével és természeti értékeivel kapcsolatos vetélkedősorozatát. 

A verseny célja, hogy a résztvevők Erdélyhez és a Kárpát-medencéhez fűződő ismereteiket elmélyít-
hessék, illetve az Erdélyben és az anyaországban élő diákok között rendszeres kapcsolat alakuljon ki. 

A két fordulós vetélkedősorozaton kétfős csapatok indulhatnak. 

Az első fordulóban a csapatoknak egy rövid (körülbelül 5 oldal, plusz képek, mellékletek, táblázatok, 
stb.) dolgozatot kell készíteniük az alábbi választható témakörök egyikéből: 

Erdélyben jártam – program és túraajánló saját élmények alapján 

Nemzeti parkok és természetvédelmi programok Erdélyben 

Nehézsúlyúak - nagyvadak Erdélyben 

Erdély nevezetes barlangjai 

Környezeti problémák és megoldási javaslatok Erdély területén 

Az erdő gyümölcsei 

Egy nyelvet beszélünk – erdélyi tájnyelvi kifejezések gyűjtése 

Erdőelve vidéke – nevezetes erdők, erdőművelés, jó és rossz gyakorlatok 
 

A második fordulóban Szegeden, az Interaktív Természetismereti Tudástárban a csapatok bemutat-
ják dolgozataikat, valamint részt vesznek egy vetélkedőn. A kiselőadások szemléltetéséhez javasoljuk 
a Microsoft PowerPoint program használatát. A felkészüléshez szükséges információk a 
www.csemete.com honlapon, valamint a CSEMETE Egyesület Facebook oldalán (Csemete Egyesület) 
érhetők el. 
Az anyaországi döntő első tíz csapatának tagjai nyáron (2020.06.27-07.04.) a CSEMETE Egyesület   
Bugaci Oktatóközpontjában egy természetismereti táborban vehetnek részt, valamint lehetőséget 
kapnak a Tudástár nyári táborában való részvételre. 

A jelentkezés határideje: 2019. október 14. 

I. forduló (dolgozatok beküldésének határideje): 2019. november 18. 

II. forduló: 2019. november 28. csütörtök (Szeged) 
Jelentkezni a „Jelentkezési lap Teleki-virág Vetélkedő 2019” űrlap kitöltésével lehet, amelyet kérünk elkül-
deni a csemete@csemete.com címre. Nevezési díj nincs, de a II. fordulóban a versenyzőknek a Tudás-
tárba belépőjegyet kell vásárolni. A diákjegy ára 500 Ft/fő. 
 

További információ és jelentkezési feltételek:  
http://www.elobolygonk.hu/letöltes/felhivas_kis-teleki-virag_vetelkedore_2019_alt_isk_teljes.doc 

 

 

 

 



 

 

MI ALAKÍTJUK/Agrár • Környezet • Védelem 

Új állandó kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 

 

     Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest, Vajdahunyadvár) 

   Időszak: 2019. június 20. - 2019. december 31.  

 

A kiállítás hat főbb témakört érintve mutatja be a környezetvédelem fontosságát, az emberi tevé-
kenység hatását Földünkre. Foglalkozik az erdők és klímaváltozás kapcsolatával, a füves puszták, 
gyepek fenntartásával és megóvásával, a vizes élőhelyek védelmével, a szántók diverzitásának 
megőrzésével, a gyümölcsösök és a beporzó rovarok kapcsolatával, valamint a városi élőhelyek 
sajátosságaival. 

A problémák bemutatása mellett azokkal az apró, mindenki által alkalmazható „praktikákkal” is 
megismerkedhetnek a látogatók, amelyekkel mindannyian hozzájárulhatunk környezetünk állapo-
tának megőrzéséhez, javításához. 

 
  Forrás: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/kiallitasok/mi-alakitjuk-agrartermeszetvedelem  
 
 

 
*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
56.TISZALIGETI NAPOK  

2019. SZEPTEMBER 18-21. 
 

https://szolsport.hu/kiemelt-rendezvenyek/tiszaligeti-napok/  
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 
 2019. szeptember 21-22. 
       http://www.oroksegnapok.hu/rendezvenyek

              

  

***  

 

 

 

 

 

 

 
http://www.museum.hu/muzeumokoszifesztivalja 

 

*** 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK  
2019. szeptember 30 - október 6.  

„Könyvtárak az emberért - felelősség a Földért” 

 
 Programterv:  

 09.30. (1. nap) A mese hatalma: könyvekkel a természetért 

 10.01. (2. nap) Négy elem: a lét meghatározói 

 10.02. (3. nap) Klímaváltozás: mindannyiunk felelőssége 

 10.03. (4. nap) Fenntartható a fejlődés? A gazdasági növekedés mítosza 

 10.04. (5. nap) Velünk élő természet: Az állatok világnapja 

 10.05. (6. nap) Ökonap 

 10.06. (7. nap) Családi nap: az összefogás napja 
 

 

http://iksz.org.hu/hirek/orszagos-konyvtari-napok-2018/2019  
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http://www.oroksegnapok.hu/rendezvenyek
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Ecsédi Orsolya: CIRRUS A TŰZFALON - Egy rendbontó vírus kalandjai 

Könyvmolyképző Kiadó Kft, 2017. 192 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelyik vírus nem terjed rendesen, azt konyhai szolgálatra osztják be, mielőtt annyit mond-

hatna, telepítés. A súlyos esetek szobájának ajtajára pedig cetlit ragasztanak, amin az áll piros 

betűkkel, hogy vigyázat, nem fertőző. Ennél kínosabb helyzetbe egy vírus nem is kerülhet.” 

Cirrus születése megszokott dolog lenne, hiszen a számítógépes vírusok gyorsan szaporod-

nak. Mégis felforgatja a Nagy Szerver életét az utolsó áramkörig. Mert ő soha, semmit nem 

képes rendes vírus módjára intézni. Nehezen megy a rombolás. Gondot okoz a törlés. A meg-

semmisítésről, lopásról, olvashatatlanná tételről ne is beszéljünk. Mégis eljön a nap, amikor a 

vírusirtókkal folytatott háborúban az iskola kétbalkezes tanulója kap főszerepet. 

Cirrusnak van egy különleges titka. Egy olyan képesség, ami átsegítheti a kíméletlen Tűzfa-

lon. Oda, ahonnan még soha, senki nem tért vissza… 

Cirrusnak nem csak magáért, hanem a társaiért is ki kell állnia. Persze ezt sem úgy csinálja, 
ahogy a többiek elképzelik. 

 

https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/ecsedi-orsolya-cirrus-a-tuzfalon-7929  

 

 

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

