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Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése: a felvételi eljárás 
rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények a december 19-én kiadott tájékoztató-
ban közölt adatok egy részét módosították, és új képzéseket is meghirdettek. A felvételi 
tájékoztató már az új információkkal bővített formában olvasható a felvi.hu honlapon. 
 
A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre 2020. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni.                   
A jelentkezés véglegesítése előtt érdemes a felvételi tájékoztatót újra átnézni,  figyelve a kiegé-
szítéssel közzétett információkra. Szintén február 15-én éjfélig kell befizetniük a jelentkezési 
helyenként    2 000 Ft-os kiegészítő díjat azoknak, akik a díjmentesen megjelölhető 3-nál több 
(legfeljebb 6) helyet  jelölnek meg. A jelentkezéseket 2020. február 20-ig kell hitelesíteni Ügy-
félkapuval vagy az E-felvételi  felületéről kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére 
postán elküldött hitelesítő adatlappal. A felvételi eljárással kapcsolatos további tudnivalók 
a felvi.hu honlapon olvashatók. 

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

     * 
A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése  (március) 

 
Középfokú iskolák 

Február 24–március 13. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban.  
Március 16-áig nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi területenként elkészített jelentke-
zők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával 
(vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkező-
nek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rang-
sorban elfoglalt helyét.  
 

A jelentkezések módosításának lehetősége március 19–20. között, a módosító tanulói adat-
lap kitöltésével. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:  
- az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve 
- az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolá-

val történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés 
tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.  
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon fel-
tüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!           
A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:   
- az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 
készített felületén, önállóan állíthatják elő,  
- azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította 
elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő 
rendszer általános iskolák számára készített felületén.  
A módosító tanulói adatlapokat március 23-áig kell postára adni a jelentkezőnek (egyéni 
jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az   
Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumen-
tumot nem kell csatolni. 

 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf   

https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
https://www.felvi.hu/
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/felveteli_tajekoztato_kiegeszites/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Felveteli_eljaras_idorend_20190903.pdf


V. ÉVFOLYAM  2. SZÁM AKTUALITÁSOK  OLDAL  2 

 

 
 
 

A 2019. évi diákparlamentek jegyzőkönyvei 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 78. § (8) bekezdése az alábbiak szerint ren-
delkezik a diákparlamentről: „(8) az oktatásért felelős miniszter kétévente összehívja a diákpar-
lamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, 
amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, 
amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát." 

E törvényi kötelezettségnek eleget téve, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: 
EMMI)  Oktatásért Felelős Államtitkársága 2020. január 31. – február 2. között rendezte meg 
az  Országos Diákparlamentet Székesfehérváron. 

Az országos rendezvény fő témáiként a következők kerültek kitűzésre: 

 Eszközök és felszereltség a XXI. század iskolájában 

 Hatékony nyelvoktatás 

 Naprakész szakképzés 

 Helyi és országos szintű érdekképviselet 

 Lelki egészség és digitális immunitás 
 

Annak érdekében, hogy a diákok fenti témákban megfogalmazott véleménye, javaslata, gondo-
lata eljusson a döntéshozókhoz, a témák megvitatására iskolai, kollégiumi megyei diákparla-
mentek kerültek megrendezésre 22 helyszínen 2019 őszén. Az EMMI Oktatásért Felelős Állam-
titkársága a rendezvények megszervezésével az Oktatási Hivatalt bízta meg.  
A megyei diákparlamentek ülésein 968 fő vett részt szavazati joggal és 283 fő pótdelegáltként. 

 
A fővárosi és megyei diákparlamentek jegyzőkönyvei itt érhetőek el:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek  
 
A jegyzőkönyvek mellékletét képező dokumentumok a fővárosi/megyei diákparlamentet szerve-
ző pedagógiai oktatási központokban tekinthetők meg.  
 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek
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9 hatásos módszer az influenza megelőzésére 
 
Tél van, ezért valószínűleg akármerre mész, szipogó, tüsszögő és köhögő embereket látsz. Gondolod, hogy te leszel a 
következő? Nem feltétlenül. Szakértők szerint - bár nincs rá garancia - pár egyszerű lépéssel nagyban csökkentheted az 
esélyeit annak, hogy beteg legyél. Cikkünkben most megmutatjuk, hogyan erősítheted az immunrendszeredet és marad-
hatsz a lehető legtávolabb a baciktól és vírusoktól! 

Mondj igent az influenza elleni oltásra  
Mivel nagyon sok esetben nem kerülhető el a személyes interakció, ezért a szakvélemények szerint sokkal egyszerűbb lenne 
mindenkit beoltani influenza ellen. Az oltás különösen ajánlott azoknak, akik tartós betegséggel élnek, esetleg folyamatosan 
nagyobb közösségben tartózkodnak (pl. iskola, munkahely stb.). 
 
Mikor érdemes beoltatni magadat?  
Az oltásra való legideálisabb időpont az influenza-szezon előtt, novemberben vagy decem-
berben van. Persze itt is igaz a "jobb később, mint soha" szabály. Érdemes szinte minden 
évben beoltatni magadat, hiszen a védettséget idővel elvesztheted, valamint maga a vírus is 
évről évre változik - ezáltal az oltás formulája is másmilyen lesz. Most, januárban sem biz-
tos, hogy elkéstél az oltással, mert bár elkezdődött az influenza járványos terjedése, még jó 
eséllyel alakulhat ki az oltás általi védettség, így elkerülheted a betegséget. 
 
Győzd le az influenzát megfelelő táplálkozással  
A táplálkozás az egész emberi test és szervezet üzemanyaga, így az immunrendszeré is. A legjobb döntés a minőségi, magas 
fehérjetartalmú ételek, mint a hal, a sovány húsok és a bab fogyasztása - ezek segítenek a fehérvérsejtek képződésében. 
Az immunrendszerednek pedig leginkább a színes gyümölcsök és zöldségek, és a bennük található antioxidánsok, valamint 
az omega-3 zsírsavat tartalmazó ételek (halak, magvak és csonthéjasok) nyújtják a legnagyobb segítséget. 
 
Maradj mozgásban 
Az edzés segít egészségesnek maradni. A South Carolina Egyetem kutatása alapján azok, akik naponta sétálnak vagy más moz-
gásformát végeznek 30 percen keresztül, évente átlagosan csupán egyszer náthásak, míg a nem aktív társaik évente átlagosan 
négy alkalommal is megbetegszenek. Ám nem szabad túlzásba esni! Az intenzív edzés - mint például a maratonra való felké-
szülés - növeli a betegség esélyét, mert nagyon megterheli a testet. 
 
Hidratálj kívül-belül 
Az alacsonyabb páratartalom és hőmérséklet kedvez az influenza vírus terjedésének - ez megmagyarázza, hogy miért 
is télen van az influenza-szezon. A pára viszont megöli a vírust - így érdemes az otthonodat melegen, a levegőt pedig párásan 
tartani. Ha pedig valamilyen kifejezetten száraz környezetben kell lenned (például repülőn), akkor védd magadat sós orrspray 
használatával. Amikor a légutaid hidratáltak, akkor sokkal egyszerűbben tartják távol a baktériumokat és a vírusokat. Emellett 
nagyon fontos rengeteg vizet is fogyasztani - a testednek szüksége van a vízre, hogy az immunrendszered megfelelően tudjon 
működni. 
 
Barátkozz össze a jó baktériumokkal  
A probiotikumok erősítik az immunrendszeredet. Egy német kutatás szer int azok az egészséges nők és fér fiak, akik 3 
hónapon keresztül napi rendszerességgel fogyasztottak probiotikumokat, átlagosan 2 nappal kevesebb ideig voltak betegek, 
és a betegséggel járó tünetek (fejfájás, köhögés, tüsszögés) is kevésbé voltak intenzívek az esetükben.  
 
Aludj rá 
Ha rendszeresen kevesebbet alszol 7 óránál, akkor háromszor nagyobb eséllyel leszel náthás vagy kapsz el valamilyen vírust, 
mint azok, akik 8 vagy annál több órát alszanak. Ez azért van, mert már a kismértékű alváshiány is gyengíti az immunrend-
szert. 
 
Mosd le a kórokozókat 
A leghatékonyabb védekezés a nátha és az influenza ellen a rendszeres kézmosás. Szappanozz sokáig (körülbelül 20 másod-
perc ajánlott), ha pedig nincs rá alkalmad, akkor használj alkohol-alapú kézfertőtlenítő gélt. Mindig moss kezet vagy fertőtle-
níts, amikor olyan dolgokhoz nyúlsz, amelyen kórokozók lehetnek - ilyenek a kilincsek, kapaszkodók, távirányítók, fürdőszo-
bai berendezések és a pénz. Emellett kézfogás után is ajánlatos kezet mosni. Emellett próbálj meg minél ritkábban az arcodhoz 
nyúlni, hogy a kórokozók minél kisebb eséllyel juthassanak a szemed, az orrod és a szád közelébe. 
 
Figyelj a kórokozókra a levegőben  
Ha valaki a közeledben tüsszent vagy köhög tömegközlekedési eszközön vagy mondjuk egy kávézóban, akkor próbálj meg 
arrébb ülni, ha van rá lehetőséged. Emellett gondolj másokra is - ha te vagy beteg, akkor  tüsszents zsebkendőbe vagy tar tsd 
a kezedet a szád elé, és a zsebkendőt azonnal dobd ki. Emellett ha teheted, maradj otthon, amíg nem leszel jobban. 
                                                                                                                                                                                                
(KamaszPanasz - Gy. A.)                                                                                                                                                                 
                                   http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5386/9-modszer-influenza-megelozesere   
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/2613/influenza
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2225/magas-feherjetartalmu-dieta
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/2225/magas-feherjetartalmu-dieta
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/1613/Az_immunrendszer_erdekeben
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/6595/omega-3
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5347/hogyan-kuzdd-le-a-nathat
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/1004/kezmosas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/5386/9-modszer-influenza-megelozesere


 
 

 

Hogyan maradj fitt hideg időben is? 
 
A hideg évszakokban nehezen vesszük rá magunkat, hogy a szabadban sportoljunk, pedig a vér-
keringésnek és érrendszernek a hidegben végzett mozgás kedvez leginkább. Az alacsony hőmér-
séklet tehát mégsem elég ok arra, hogy ne tartsd magad kondiban! 

Hideg időben a vénák összehúzódnak, ami erősíti az ereket, csökkenti a visszerek kialakulásának ve-
szélyét, ráadásul nagyobb teljesítményre vagy képes, mert hidegben a szervezetnek nem kell hűtenie 
magát, így ez nem von el fölösleges energiát. Emellett hidegben a legtöbb vírus és bacilus elpusztul, így 
a friss levegőn végzett testmozgás nem megbetegít, hanem kifejezetten egészséges. Nem utolsó szem-
pont az sem, hogy a sötét őszi és téli napokon a természetes fényben történő mozgás a hangulatodat is 
pozitívan befolyásolja. 

 
Biztonsági tanácsok az edzéshez  

Fontos a réteges, jó nedvszívó képességű ruházat. Legyen rajtad kesztyű, s ne feledkezz meg 
a sapkáról és sálról sem! A cipőd ne legyen túl szűk, mert abban jobban fázik a láb. sapkáról és sálról 
sem! A cipőd ne legyen túl szűk, mert abban jobban fázik a láb. 

Hidegben még fontosabb az alapos bemelegítés, s ha lehet, inkább rövidebb, de intenzívebb edzéseket 
tarts! A hideg ellenére ne feledkezz meg a megfelelő hidratálásról, hiszen izzadással télen is sok fo-
lyadékot vesztesz. Használj fényvédő krémet is! 

Sok mód van rá, hogy fitt maradhass akkor is, ha a hidegben való mozgástól  
ódzkodsz. 

1. Menj úszni! Az úszómedence az egyik legkellemesebb hely ahol lehetsz, 
amikor kint hideg van. Úszással minden izmod átmozgatod, a szíved és a tüdőd 
erősödik, miközben véded az ízületeidet a sérülésektől. Az úszás utá-
ni szauna vagy gőzfürdő pedig kellemesen ellazít, feltölt. 

2. Eddz a déli vagy kora délutáni órákban! Ebben az időszakban a hőmér-
séklet sokkal kellemesebb, és biztonságosabb, ha ilyenkor mész erősíteni a sza-
bad levegőre, különösen, ha futni vagy biciklizni szeretnél. 

3. Menj edzőterembe! Az időjárás nem lesz probléma bent, és kiélvezheted 
a különböző gépek előnyeit. 

Lehetséges tehát, hogy fitt maradj a hideg téli időben is. Ne feledd, csak elhatározás és akaraterő kér-
dése, és mire újra eljön a bikini szezon, bátran vállalhatod izmos formáidat!  
 
(KamaszPanasz - S.Z., helium.com)  
 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4163/hideg-ido-testedzes  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1668/teli_futas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1555/Ivas_fontossaga_edzes_elott_es_utan
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/1251/szauna
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1129/futas
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4163/hideg-ido-testedzes
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Pályázati felhívás nyelvtanulók részére a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére 2020.  

 

Az alapítóról elnevezett MMM Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése 
céljából. A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri 
anyagi támogatással járó szakmai elismerés.  
A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium 
az idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok számára. A szakmai kuratórium min-
den évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. 
A Díj átadására 2020. április 25-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett nyelvta-
nári konferencia keretében kerül sor.  
A díj összege a diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.  
 
A pályázat célja: A magyarországi nyelvtanulás támogatása.  
 
A pályázat témája: A pályázó mutassa be, hogyan fejleszti nyelvtudását az iskolai tanórákon 

kívül. Ismertessen bármilyen, az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó sikeresen megvalósított 
projektet, feladatot vagy ötletet, mely követendő példaként szolgálhat mások számára is.  
 
A pályázók köre: A magyar oktatási rendszerben 9-13. évfolyamon tanuló diákok.  
 
Kötelezően benyújtandó dokumentumok:  
1. Pályázati adatlap (online kitöltve)  
2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása - leírás word formátumban, legfeljebb 15 
ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton) 3. Az iskola hivatalos iga-
zolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)  
Nem kötelező mellékletek: Képek, fotók, film- vagy hanganyag – kizárólag online felületre fel-
töltve, link elhelyezésével a szöveges leírásban.  
 
Korábbi pályázati vagy egyéb forrásból származó támogatással megvalósított projekteket, ötle-
teket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.  
 
A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk. 
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.  
A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 18.  
(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)  

 

http://nyelviskola.hu/mmm-dij---nyelvtanuloi-palyazat 
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Példaképem a tanárom - pályázat 

A természettudományos tárgyakat tanító tanárokat diákjaik ismerik el a Kutató Diákok Mozgalmának pályázatával. 
Az ország egész területéről érkező ajánlásokat egy szakmai zsűri bírálja el, mely elismerést minden évben 3 peda-
gógusnak ítéli oda.  
A díjak átadására a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciájának nemzetközi döntőjén, ünnepé-
lyes keretek között kerül sor.  
 
A Richter Gedeon Nyrt. és a Kutató Diákokért Alapítvány közös pályázatára diákok jelölhetik tanáraikat.   

 
Pályázati feltételek: 

    A tanár az iskolában a 2019/2020-as tanévben működő természettudományos szakkört vezet 

   A szakkör az alábbi témák valamelyikével foglalkozik: kémia, biokémia 
 

A pályázat beadási határideje: 2020. február 29. (éjfél) 
 
A „Példaképem a tanárom” elismerés mellett a Kutató Diákokért Alapítvány és a Richter Gedeon 
Nyrt. lehetőséget teremtett a legjobb szakkörök elismerésére is. (Részletek: KutDiák-Richter szakkörprogram) 
 

https://www.kutdiak.hu/hu/2019/09/11/peldakepem-a-tanarom-dij-2019-20/  
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Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ felhívással fordul az    
ország valamennyi középiskolájához (gimnáziumokhoz, szakgimnáziumokhoz, szakképző intézményekhez és 
művészeti oktatást folytató középiskolákhoz,  melyek bármely fenntartásban működnek), valamint a hazánkkal 
szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos iskolatípusú és évfolyamú középiskoláihoz, hogy tegyék le-
hetővé a 14-19 éves (9-12. évfolyam) tanulóik számára a  XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany 
János Balladamondó Versenyen  való részvételt.  
 
A verseny időpontja: 2020. március 6-7.  
A verseny helyszíne: Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ  
                      (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.)  
A verseny anyaga:  
A)  Egy kötelezően választható Arany János ballada a következők közül: 

 V. László   

 Tengeri-hántás 

 Rozgonyiné 
B) Egy szabadon választott Arany János ballada 
                                                                                                                                                                     

A legeredményesebb versenyzőket a zsűri arany – ezüst – bronz fokozattal és pénzjutalommal díjazza, a 6 darab külön-

díjast pedig értékes tárgynyereményekkel jutalmazza. Különdíjak: Ballada Értő Tolmácsolásáért Különdíj, Szép Magyar  

Beszédért különdíj, Magas Szintű Felkészülésért Különdíj, Nagykőrös Város Polgármesterének Különdíja, Közönség Kü-

löndíja, Legeredményesebb Határon Túli Versenyző Különdíja. 

https://www.korosikultura.hu/balladamondo-verseny-2020/  
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            http://napsugargyermekhaz.hu/programajanlo/jatszohazak/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.agoraszolnok.hu/napsugarevents/a_gyonyorut_folyton_szaporitani_vagyunk_681  
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RÓBERT KATALIN: SZELÍDÍTS MEG! 
Könyvmolyképző Kiadó, 2017.  272 p. 

 
 
Róka kilencedikes lány, és nem akar mást, mint rajzolni, pusztíta-
ni az ellenséget a kedvenc számítógépes játékában, és nem    
törődni azzal, hogy frissen elvált szülei még mindig felette csatá-
roznak. Az új osztálytársai az idegeire mennek, ráadásul a taná-
rok Kisherceget, ezt a bosszantóan tökéletes tizenegyedikest is a 
nyakába varrják, hogy korrepetálja matekból.                                              
Róka mindent megtesz, hogy elijessze a fiút, de az nem hagyja 
magát, és lassan egyre közelebb kerülnek egymáshoz.          
Csakhogy tavaly történt valami, amiről eddig nem beszélt                    
senkinek… 
Kisherceg kitűnő tanuló, próbál megfelelni a szüleinek, és a ba-
rátnőjének, Rozannának, és eddig minden akadályt tökéletesen 
vett, ám most úgy érzi, elakadt az élete. Nem elég, hogy fogalma 
sincs, mihez kezdjen az érettségi után, még korrepetálnia is kell 
a bukásra álló Rókát. A lány ellenséges, arcpirítóan szabad     
szájú, és mindent elkövet, hogy a fiú kudarcot valljon… 
Mire elég heti egy különös óra? Közelebb kerülhet egymáshoz 
két ennyire más ember? 
 

 

 https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/ifjusagi-irodalom/regenyek/szelidits-meg  

 

 

 

 

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 
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