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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése  (február) 
 
Általános iskolák  
Február 19-éig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseit a   
KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és 
ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).  
 
Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a 
tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről.  
 
Február 19-éig továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba. A jelentke-
zési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú 
iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni.  
 
Február 19-éig továbbítják a tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatalba. A tanulói 
adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.  

 
 

Középfokú iskolák 
A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 6-áig a Közfelvír  rend-
szerben véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit, valamint a vizsgázók jelen-
léti adatait, majd a Hivatal által meghatározott módon (Értékelő lap) értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat.  
 
 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf   

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
 
A fennmaradt kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be  
a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től e napon ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. 

                                                                                                                             
* 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf
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A diákközgyűlés munkáját is több fiatal kísérte figyelemmel 
a helyszínen. Háló Dániel diákpolgármester eskütételét 
követően kezdődhetett az ülés, melyen dr. Kállai Mária 
országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc polgármester és 
dr. Versitz Éva, a polgármesteri hivatal humán igazgatója 
hallgatta az elhangzó beszámolókat, javaslatokat. 
 
A napirendi pontok elfogadását követően Oláh Csenge, a 
korábbi diákpolgármester tartott beszámolót a 2017-2019 
közötti időszakról, majd a közgyűlés négy bizottságának 
elnöke kapott szót. 
 
Pethő Kinga, a Kommunikációs és Működési Bizottság 
képviselője a bizottság által vállalt feladatokat, célkitűzése-
ket ismertette. A bizottság javasolta, hogy évente többször 
is legyen diákközmeghallgatás, illetve tavasszal egy Diák-
fórum, ahol minden iskolából részt vehetnek a diákok. On-
line diákújság indítását tervezik, illetve egy pályázat kiírást 
a Városi Diákok Tanácsa (későbbiekben VDT) logójának 
megújításra. Szeretnék, hogy a középfokú köznevelési in-
tézmények válasszanak maguknak testvériskolát, és lenné-
nek egy olyan napok, amikor a diákok ellátogathatnának 
egymás iskoláiba és részt is vehetnek ott egy vagy több 
tanórán. A diákok javasolják a diákpolgármesteri fogadó-
nap bevezetését, havonta egy alkalommal. 2020. decem-
ber 31-én lejár Szolnok Város Ifjúsági Koncepciója, az új 
készítésébe aktívan be szeretnénk kapcsolódni fiatalok. 
 
Tamás Bence, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizott-
ság képviselője is sok remek ötletet sorolt fel hozzászólá-
sában - Az immár hagyománnyá váló street workout ver-
seny kategóriáinak bővítése freestyle kategóriával és par-
kour versenyelemmel.  Mivel rengeteg fiatalt érint, kezde-
ményezik e-sport bajnokság szervezését, illetve azt, hogy a 
Tiszaligeti Napokon legyenek tanár-diák versenyek, NERF 
bajnokság és egy olyan program, ahol különböző iskolák 
vegyes csapatot alkotva szerezhetnek díjat.           A követ-
kező javaslat az ételdobozok kihelyezése volt. Ezeket az 
osztályok – körforgásban – „örökbe fogadhatnának” egy-
egy hétre. Szeretnék a fiatalok, ha minden hónap utolsó 
testnevelés órájára az iskolák különböző sportágak képvi-
selőit hívnák meg bemutató órát tartani. A Tisza-parton 
működő ivókutakhoz alacsonyan kiépített kutyaitató csap/
tál kihelyezését kezdeményezik, hiszen nagyon sokan sé-
táltatják arra kutyáikat. 
 
 
 
 

Programunkban nagy hangsúlyt fektettünk a művészetekre, 
szeretnénk kibővíteni a tehetséges fiatalok lehetőségeit – 
mondta el Pakai Patrícia, a Kulturális és Művelődési Bizott-
ság képviselője. 
A városban jelenleg is működnek legális graffiti falak.                 
A fiatalok egy olyan pályázatot terveznek, amelyben össze-
mérhetik a tudásukat másokkal, ehhez azonban új hely-
színt szeretnének. A pályázat célja a figyelem felhívása a 
biztonságos és szabályos közlekedésre, az ábrázolt neve-
zetességek pedig a Szolnokra utazó látogatókkal ismertet-
nék meg a város híresebb épületeit, látványosságait. 
Könyvcsere program során az iskolákban szeretnének ki-
helyezni vagy kijelölni az iskolai diákönkormányzatosok 
által polcokat, amikre kiselejtezett könyvek kerülnének. 
Ezeket a könyveket el lehetne vinni, a diákok pedig saját, 
már megunt könyveiket tehetnék fel ide, hogy másokhoz is 
eljuthassanak. A program másik része pedig a tankönyvek-
re vonatkozna. Szintén polcokat szeretnék kihelyeztetni, 
melyekre az adott évfolyamban végzett diákok leadhatnák 
a tankönyveiket, hogy alsóbbéves társaik használhassák 
azokat. Folytatódna a DOKK mozi és randi nap, ifjúsági 
vers- és novellaíró pályázatot terveznek, és a népszerű 
Alkoss Szabadon! pályázat folytatását. 
 
Nagy Ruben, a Városfejlesztési, Programszervezési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette javaslataikat. 
A jövőre 20. jubileumát ünneplő 24 órás vetélkedőn szeret-
nék, ha lehetőség nyílna 8 óránként egy-egy amatőr zene-
kar fellépésre. A sportrepülőtér és bevásárló központ kö-
zötti alagút szakaszokon domború tükrök kihelyezését, a 
bicikliút felújítását és megfelelő táblák és jelzések kihelye-
zését kezdeményezik a biztonságos közlekedés érdeké-
ben. Ugyancsak domború tükrök telepítését kérik a Fiumei 
iskola előtti átkelőhelyhez. Szeretnék, ha több KRESZ elő-
adáson vehetnének részt az általános iskolások és az ovi-
sok. A végzős diákok köszöntésén is változtatnának: fiata-
losabbra és környezetbarátabbra formálnák. A virágos is-
kola projekt indítása mellett bevezetnék a "Présben pén-
zed" programot, a szelektív hulladékgyűjtés egyik formáját 
mely anyagi forráshoz juttatja az intézményt és annak diák-
önkormányzatát. Elhangzott, hogy szükség lenne egy GO-
KART pályára Szolnokon, iIlletve amennyiben megoldható, 
szeretnék a szolnoki kültéri sportpályákat időzítős villany-
kapcsolódóval felszereltetni, hogy az este kilátogató fiata-
lok kivilágított pályákon tudjanak biztonságosan játszani. 
 

 
 

https://info.szolnok.hu/hirek-m21/ulesezett-az-uj-diakkozgyules-n10173  
 

 
Ülésezett az új  diákközgyűlés  
 
Két diákokhoz kapcsolódó programnak is helyet adott december 13-án a város-
háza díszterme, ahol először  az ebben az évben 18. évüket betöltött diákokat       
köszöntötte Szalay Ferenc polgármester, majd ülésezett Szolnok diákközgyűlése.  
 

https://info.szolnok.hu/hirek-m21/ulesezett-az-uj-diakkozgyules-n10173


      
 

Oktatási anyagok fiataloknak 

 
 
 
 
 
 

A Brit Safer Internet Központ kiadott a népszerű közösségi  
oldalak biztonságos használatára figyelmeztető sorozatot, 
melynek két brossúráját magyarul megjelentettük nyomta-
tott formában is. Naprakész és átlátható. Csekkold!  

 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

Útmutató a Facebook használatához - a Facebook a                                       
 MedisSmarts és a Safer Internet Központ tippjei. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Facebook egy szuper hely, rengeteg hasznos és mókás dologra jó.  
De hogy játék és szórakozás maradjon a használata, tarts be néhány 
egyszerű szabályt! Nézd meg miket ajánlunk neked!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: http://saferinternet.hu/letoltesek/oktatasi-anyagok 
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Hogyan fuss télen? 
 
Tudtad, hogy a hideg időben való futás elűzi a téli depressziót, energiával tölt fel, illetve 
garantálja, hogy jó formában kezdd a fürdőruha szezont? Íme, a legfontosabb szabályok, 
melyeket betartva élvezni fogod a futást! 
 
Figyelj a hőmérsékletre és a szélre  
Amennyiben erős szél fúj, az könnyen áthatolhat a ruházaton, eltávolítva onnan a szigetelőrétegként je-
len lévő meleg levegőt. Emellett pedig a mozgásod által keltett légáramlat is erősíti annak hatását.   
Szélmentes időben -15 fokig nyugodtan lehet kint futni, ám szelesebb időben, vagy nagyobb hidegben      
válaszd inkább a futópadot. 

 
Védd a kezeid és a lábaid 
A test hőleadásának mintegy 30 százaléka a kezeinken és lábainkon keresztül történik. 
Enyhébb napokon használj futókesztyűt, a hidegebbeken pedig egyujjas kesztyűt, ahol az ujjak is mele-
gítik egymást. Emellett használhatsz kesztyűbe dugható melegítő párnát is. Használj speciális, varrás 
nélküli futózoknit, a vízhólyagok elkerülése érdekében! A téli futáshoz ajánlott a dupla rétegű, hőszabá-
lyozós változat, de figyelj arra, hogy még így is jusson elegendő hely a cipőben a lábujjaidnak! 

 
Öltözz rétegesen 
A legalsó, közvetlenül  a testtel érintkező réteg legyen vékony, szintetikus anyagból (pl. polypropylénből) 
készült trikó, mely elvezeti a nedvességet. Kerüld a pamut pólót, mely magába szívja a nedvességet! 
Ha megállsz futás közben, a pamut párolgással azonnal elkezdi a hőelvonást ami kihűlés-
hez, megfázáshoz vezethet. A külső réteg legyen lélegző Gore-Tex, mely véd a széltől és csapadéktól, 
miközben kiengedi a fölösleges párát és hőt, ezzel egyszerre védve a túlmelegedéstől és lehűléstől. 
Amennyiben nagyon hideg van, szükséged lesz még egy középső, polár rétegre is. 
A futónadrág legyen vastagabb, amire esetleg még egy rövid nadrágot is húzhatsz a megfelelő hőtartás 
érdekében. A jó futónadrág térdhajlatnál vékonyabb, rugalmasabb anyagból van, míg a térdnél vagy a 
combrésznél vastagabb és hőtartóbb. A téli futócipők melegebbek, vízállóbbak, és bordázottabb a tal-
puk, a csúszásveszély csökkentése érdekében. Vannak speciális futócipők is, melyek lecsavarozható 
csúszásgátló szegecsekkel rendelkeznek. 

 
Kerüld a túlöltözést  
Amint mozogni kezdesz, bemelegszel, így az az ideális, ha úgy öltözöl fel, hogy amikor kimégy a        
szabadba, még kissé fázol és 5-10 perc bemelegítő futás után érzed kellemesen magad. 

 
Ne feledd a sapkát                                                                                   
A hőleadás kb. 40 százaléka a fej felületén történik, ezért a sapka különösen fontos védelmet 
jelent. Nagy hidegben, illetve hosszabb távú futásnál érdemes pótsapkát vinni, illetve ajánlott 
az arcmaszk használata. Ez melegíti a belélegzett levegőt és védi az arcot is a fagyástól. Ma 
már lehet kapni olyan téli futósapkákat is, mely elvezeti a fejről az izzadságot.  

 
Előzd meg a fagyási sérüléseket  
Nagyon hideg időben fokozottan figyelj az ujjaidra, lábujjaidra, füleirde és az orrodra. Ha úgy érzed, fa-
gyás fenyegeti ezeket, menj meleg helyre és fokozatosan melegítsd fel azokat. Ha az érzéketlenség nem 
múlik, menj orvoshoz! 

Bemelegítés 
A  hideg ellenére is szükség van a megfelelő bemelegítésre a sportsérülések elkerülése érdekében.  
Ne feledd, hogy télen az izmok merevebbek, lassabban melegszenek be.  
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Egyeztess az orvossal 

A hideg időben való futás mellkasi fájdalmat és asztmás rohamot válthat ki az arra hajlamosaknál.     
Mielőtt a téli futás mellett döntesz, egyeztess az orvosoddal. 

Napszemüveg 

A hóról visszaverődő napfény könnyen elvakíthat, hóvakságot okozhat. Ennek elkerülésére vi-
selj  (lehetőleg polarizált lencsével ellátott) napszemüveget. 

Ne maradj nedves ruhában 

Amennyiben ruházatod átázik a hó vagy az eső miatt, nagy a veszélye a hypothermiának, azaz kihűlés-
nek. Amilyen gyorsan csak lehet, menj melegbe, öltözz át. (Jó ha mindig van nálad telefon és egy kis 
pénz buszjegyre, taxira, hogy a visszautat megrövidítsd és azalatt ne fagyj át.) A kihűlés tünetei közé 
tartozik a hidegrázás, a koordinációs zavar, beszédzavar, kimerültség. Ha ezeket észleli magán, azon-
nal kérjen orvosi segítséget! 

Hidratálás 
 
A hideg idő ellenére gondoskodni kell a folyadék utánpótlásról, hiszen mozgás közben a szervezet hőt 
termel és izzadással folyadékot veszít. A hideg levegőnek emellett szárító hatása van, mely növeli a de-
hidratáció veszélyét. Figyelj oda a megfelelő mennyiségű víz vagy sportital fogyasztására edzés előtt, 
alatt és után is. 

Maradj látható 

Mivel télen korán sötétedik, fontos a láthatóságról gondoskodni. Viselj 
fényvisszaverő csíkokat, fejlámpát és világos ruhát. Ha a hóban futsz, 
öltözz élénk színekbe! 

Kezdj hátszéllel 

A futást ne szembe széllel kezdd, mert ha az edzés végén, mikor már 
izzadt vagy, hátszélben futsz, könnyen megfázhatsz. 

Naptej 

Télen sem szabad megfeledkezni a napvédelemről, hiszen a hóról még 
jobban visszaverődnek a nap sugarai. Ne feledkezz meg az ajak-
balzsam használatáról sem! 

(KamaszPanasz) 
       
       
      

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1668/teli_futas  
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"EMBER ÉS TERMÉSZET” fotópályázat 2020 

                                                                                                                                                                                                                         
A VI. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál (2020. május 22-24.) programjait színesítik majd a nyertes 
fotók.  A Kárpát-medencei felső tagozatos és középiskolai diákok részére szóló pályázat célja, hogy  motiválja a fiatalo-
kat, mutassák meg fotókon keresztül a természettel és annak védelmével kapcsolatos gondolataikat, észrevételeiket.   
A természet és az egyén viszonya sajátos képpé formálódhat a kamaszok által alkotott fotókon. 
 

Nevezési határidő: 2020. január 15 - április 10. 
Nevezni három szekcióban lehet: 
 Természetfotó 
 „Ezek is mi vagyunk” - természet- és környezetvédelem  
 Erdő-mező emberei – emberábrázolás-portré  
 
A pályázatra beküldött fotókat szakmai zsűri bírálja el két külön korosztályi kategóriában (10-14 évesek és                                     
15-18 évesek). 
Díjazás: Az I-II-III. helyezettek értékes díjakat kapnak, 20.000 - 60.000 Ft értékben. 
A díjazott és kiállításra, bemutatásra javasolt fotók megtekinthetők lesznek a Gödöllői Városi Könyvtárban a 2020. évi 
VI. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztivál idején, majd azt követően egy hónapig a könyvtár nyitvatar-
tási ideje alatt. A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a fesztivál alatt kerül sor. 
 

http://tehetseg.hu/palyazat/ember-es-termeszet-fotopalyazat-2020 
 

*** 
 

Az Irodalmi Jelen vers- és prózapályázata középiskolásoknak 
 

Szereted bújni a könyveket, vaskos regényekkel ütöd el az estéket és a vakációkat, éjszaka is olvasol a paplan 
alatt szüleid legnagyobb örömére? Netán te vagy az, aki matekórán a pad alatt képregényt olvas, aki naplót    
vezet, és mindig szétszórt, ág hegyén jár az esze? Kalandregényeket írnál, jobb ötleteid vannak, mint Jókai Mór-
nak vagy Rejtő Jenőnek, és megfordult már a fejedben az is, hogy átírod a Harry Pottert, és híres leszel?        
Romantikus lélek vagy, aki verseket ír titokban, de még senkinek sem mutatta meg? Megihlet a szerelem, és    
sírva fakadsz az Elbocsátó szép üzeneten? Poénosabb szókapcsolataid vannak, mint a menő slammereknek? 
Lennél te a modern Petőfi, aki lázad, megváltoztatná a világot, aki kirobbantana egy forradalmat?  
Tudod-e, hogy a költészet trendi, és tizenéves fiataloknak vannak a legmerészebb elképzelései a világról? Hogy 
Arthur Rimbaud már 17 évesen befutott költő volt? Hogy az Irodalmi Jelen főmunkatársa volt Faludy György, aki 
csak fiatalokkal vette körül magát? Hogy olyan kortárs költők publikálnak nálunk, akikről esetleg te is tanulsz az 
iskolában? Ha foglalkoztat az irodalom, költő vagy író szeretnél lenni, de még senki nem fedezett fel, nem voltál 
elég bátor, hogy írásaidat megmutasd az irodalomtanárodnak, a barátaidnak, elküldd folyóiratnak, akkor most itt a 
kihagyhatatlan alkalom. Pályázz!  
 
Pályázati feltételek  
A pályázatra két verset vagy két prózai művet várunk! Választhatsz, hogy verset vagy prózát küldenél-e be   
inkább; nem kell mindkét műfajban pályaművet benyújtani. Ha nem tudod eldönteni, a vers vagy a próza tetszik-e 
jobban, megpróbálhatod mindkettőt, de több pályamű beküldése nem jelent előnyt az elbírálásnál. Egyik mű kötött 
témájú (két téma közül lehet választani, nem kell mindkettőt megírni, csak az egyiket), a másik pályamű szabad.  
 
Költőknek 
1. Egy kötött témájú vers. Két téma közül választhatsz:  
- szelfi, azaz önarckép  
Ha nem volna telefonod, hogyan készítenél magadról fotót szavak segítségével? Próbáld körülírni azt, amit egy 
kattintással oldanál meg! Ki vagy te, hogyan látod a világot, mi foglalkoztat, elégedett vagy-e külsőddel, belső  
tulajdonságaiddal? Hogyan lát téged a világ? Bántó vagy kedvező ez a kép? Fejtsd ki versben!  
- szerelmes SMS-vers  
Írj egy szerelmes SMS-verset bármelyik klasszikus költő bőrébe bújva! Képzeld magad Petőfinek, Aranynak, 
Kosztolányinak, Adynak, Babitsnak, Janus Pannoniusnak, Balassi Bálintnak, és hívd randira a múzsát egy szerel-
mes SMS-ben! Az SMS-vers hosszúsága maximum 8 sor.  
2. Egy szabadon választott témájú vers, amely még nem jelent meg irodalmi folyóiratban, portálon,        
blogon, közösségi médiában vagy bárhol. 

V. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

http://tehetseg.hu/palyazat/ember-es-termeszet-fotopalyazat-2020


 
Íróknak 
1. Egy kötött témájú novella, elbeszélés vagy mese. Két téma közül választhatsz:  
- szelfi egy íróval  
Képzeld el, hogyan szelfizne veled Ady Endre, Juhász Gyula, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Benedek Elek vagy bárki, aki neked a tananyagból vagy magánolvasmányaidból szimpatikus! Először 
találkozik okostelefonnal? Időutazáson vesz részt, és úgy csöppen a jelenbe? Bármilyen helyzetet elképzelhetsz, 
te vagy az író.  
- beszélgetés egy regény, novella vagy mese hősével  
Kedvenc regényed, novellád, elbeszélésed, meséd főhőse életre kel, és egyszer csak ott ül melletted a padban, 
együtt mentek edzésre vagy nyelvórára, bekapcsolódik az osztálykirándulásba. Miről beszélgetnél vele? Milyen 
volna a találkozás? Mutasd be ezt a beszélgetést legfeljebb egyoldalas párbeszéd formájában!  
2. Egy bármilyen témájú novella, elbeszélés, mese.  
 
Ki pályázhat, és milyen feltételekkel?  
Pályázóink 9-12. osztályos diákok lehetnek.  
A szerkesztőség tagjaiból álló zsűri bírálja el a műveket.  
A pályamunkák jeligések. Ki kell találnod egy jeligét, azaz álnevet. A honlapra ezekkel a jeligékkel, álnevekkel    
kerülnek fel írásaid A költészet trendi című pályázati blokkba, ahol bárki szavazhat rájuk.  
A pályaműveket az ijpalyazat@gmail.com e-mail címre kérjük beküldeni.  

Beküldési határidő: 2020. március 31. De ne hagyd utolsó percre, késő a hegy alatt abrakolni!                                      
A pályaműveket doc, docx formátumban, e-mailben kell elküldeni (csak ezeket fogadjuk el) a következő forma 
szerint:  
 1. Jelige/Álnév     
 2. Cím      
 3. Szöveg  
Ha egy díjkategóriában nem érkezik be arra érdemes mű, a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy azt a díjat ne, 
illetve megosztva ítélje oda. A helyesírást és a gondos szövegszerkesztést figyelembe vesszük, ne csak kreatív 
légy, hanem igényes is magadhoz és a magyar nyelvhez!  
 
Eredményhirdetésre és a díjak átadására 2020. május 21-én, Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban          
megrendezett Irodalmi Jelen-esten kerül sor, ahol akár kétszáz fős közönség előtt olvashatod fel az írásodat.  
 
Díjak 
1. díj: 80 000 Ft     
2. díj: 40 000 Ft     
3. díj: 25 000 Ft                                                                                                                                                                                                
 
Öt különdíjat adunk ki (éves előfizetés az Irodalmi Jelen folyóiratra, illetve könyvcsomagok). 40 000 Ft közönség-
díjban részesül az, aki a legtöbb szavazatot kapja az Irodalmi Jelen honlapjára feltöltött pályamunkájára. 
 

 
Forrás: http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/633bc3e0e41ef63bc12584c8006632eb?OpenDocument  
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https://www.korosikultura.hu/rendezveny  
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http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/jatszohazak/  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                        https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szolnocon.html  
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Solymos Ákos: Frici, Fülöp és a hackerek - Történetek az Internet                                         

sötétebb oldaláról gyerekeknek és felnőtteknek 

Underground Kiadó és Terjesztő Kft., 2019. 118 p. 

  

 

Frici kezdett komolyan ideges lenni:  
- Ne őrjíts meg, Fülöp!!! Letitkosítani? Az meg mi a szösz? 
- Valami olyasmi, hogy csak akkor tudod újra megnyitni a 
fájljaidat, ha megadsz egy kódot. De ahhoz, hogy ezt meg-
kapd, fizetni kell. Ajjaj, ez szívás… Mit ír a géped ponto-
san? - kérdezte Fülöp.  
- Várj, beírom a fordítóba. Mia...? Hogy micsoda? Nemár... 
Fizessek majdnem 400 dollárt, különben 119 óra múlva 
törli a titkosítás visszaállító kulcsát...??? Te jó ég... Azt se 
tudom, az mennyi pénz, meg különben is, honnan lenne 
dollárom, meg egyébként is, mi az a Bitcoin...???  
Frici most ijedt meg igazán.  

 
https://www.libri.hu/konyv/frici-fulop-es-hackerek.html  

 
A papíralapú és e-book formájában is olvasható könyvben a szerző nyolc történeten keresztül 
mutat be információbiztonsági káreseményeket, megoldásaikat és azt, hogyan kerülhették 
volna el hőseink azokat. A felnőtt korosztály számára precíz fogalom meghatározások és    
linkgyűjtemény biztosítja a pontos eligazodást.  

 

 

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

