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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága   
2017.   február   3-5.   között   rendezte meg   az   Országos Diákparlamentet, 
Székesfehérvár helyszínnel. A rendezvény a diákok által elfogadott 50 ajánlá-
si pont elfogadásával zárult. 

Az 5. ajánlási pontban a diákok az alábbiakat fogalmazták meg: Javasoljuk, 
hogy a megyei diákparlament tanévente legalább egyszer összehívásra kerül-
jön és tartsanak rendszeresen megyei diákfórumot 

Az 5. ajánlási pontot teljesítve az Országos Diákparlament megrendezése 
után a megyei diákparlamentekre, mint követő rendezvényre az Oktatási 
Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak (OH-POK) 
szervezésében kerül sor 2017. október--novemberben. 

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
illetve Dél-Pest megyében szervez regionális diákparlamenteket, melyek idő-
pontjai és helyszínei a következők: 

Dél-Pest megye—2017. november 06, Művelődési Ház, 2200 Monor, Bocskai 
utca 1. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye—2017. november 07, Megyeháza, 5000 Szol-
nok, Kossuth L. u. 2. 

Koordinátorok:  

Egedi Orsolya (Pest Megye)  
 e-mail: Egedi.Orsolya@oh.gov.hu 
  
Csőszné Dajka Gabriella (Jász-Nagykun Szolnok Megye)  
 e-mail: Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 
 
Szeretettel várjuk a küldötteket! 
 
 
Szerkesztette: Csőszné Dajka Gabriella 
Szolnoki Pok  
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Újult erővel – Diáktanácsülés az Országházban 

2017. szeptember 27-én az Országos Diáktanács (ODT) negyedik – egyben a tanév első – ülésére került 
sor. A tavasszal megkezdett munkát újabb tagokkal kiegészülve folytattuk, akiket a már leérettségizett tagja-
ink mentorálnak. 

A megyei diákparlamentek évente történő megrendezése az 2017-es Országos Diákparlamenten elfo-
gadott 50 pont egyike volt, ezért legfőbb napirendi pontunknak a megyei ülések előkészítésének megtárgyalá-
sát tekintettük. A lebonyolítást októberben és novemberben 
tervezzük, lehetőséget nyújtva az oktatási intézmények 
képviselőinek, hogy előterjeszthessék észrevételeiket, ja-
vaslataikat, közös eszmecserét folytathassanak az előző 
évek üléseinek mintájára. Sor kerül majd a megyét képvise-
lő ODT tag beszámolójára, bemutatva a tanács eddigi mun-
káját, szerepét, illetve újabb póttagokat választanak. 

Tapasztalataink szerint városaink diákönkormány-
zatai meglehetősen eltérően működnek a felépítés, az akti-
vitás és a finanszírozás tekintetében. A megyei képviselők 
közös feladata, hogy segítsék a városi diákönkormányza-
tok munkáját, hatókörének növekedését. A cél érdekében 
létrehoztunk egy 5 fős munkacsoportot, amely benyújtott 
egy rendeleti javaslatot a Belügyminisztériumnak. A javas-
latban szerepel a diákönkormányzatok finanszírozásának 
beépítése a város éves költségvetésébe; a városi ifjúsági 
stratégiába való beleszólás lehetősége; továbbképzéseken, tréningeken való részvétel; érdekképviseleti szerv-
ként a helyi iskolák összetartása; városi programok terjesztése. Azért, hogy a javaslatban felvázolt rendelet 
működőképes legyen, kitértünk a szervezeti felépítésre is: javasoljuk, hogy minden megyei jogú városban al-
kalmazzanak önálló köztisztviselői státuszú ifjúsági szakreferenst, illetve lehetőség szerint mint mentor vonják 
be a városi diákönkormányzatokba a közösségi terek dolgozóit is. Rendeleti javaslatunkat útnak indítottuk. 
Bízunk benne, hogy elegendő támogatottsága lesz, így segíthetjük az alulról szerveződő Országos Diákparla-
ment és az azt képviselő ODT tevékenységét, valamint a diákközéletiség terjedését Magyarországon. 

Ülésünk rendhagyónak bizonyult. Kövér László házelnök úr parlamenti látogatásra invitálta testüle-
tünket. Körbevezetett bennünket az Országház lenyűgöző épületében, majd egy tárgyalóteremhez kísért, ahol 
kezdetét vette az ülés második fele a házelnök úr részvételével. Rövid bemutatkozás után átnyújtottuk állás-
foglalásunkat az ukrán oktatási törvény nyelvhasználati korlátozásával kap-
csolatban: úgy gondoljuk, hogy Európa megőrzése, kultúránk ápolása mind-
annyiunk, de legfőképpen az ifjúság, a jövő nemzedékének felelőssége, ennek 
kapcsán az anyanyelv használata nélkülözhetetlen. Állásfoglalásunkban kife-
jeztük egyet nem értésünket, támogatva az Ukrajnában élő magyarok és más 
nemzetiségek anyanyelven való tanulását.  

Ez a találkozó egy újabb előrelépés volt az ODT munkájában. Házel-
nök úr a továbbiakban is biztosítja, hogy üléseinket a parlament épületében 
tarthassuk. 

 Soron következő ülésünk október végén várható, amikor a megyei 
diákparlamentek értékelése mellett folytatjuk az 50 pont feldolgozását is, kü-
lön kitérünk az érettségit és az egészségügyet célzó ajánlásokra.  

Ezúton felhívom az oktatási intézményeket és azok diákjait, hogy az 
alábbi e-mail címre várom a megújult érettégivel kapcsolatos észrevételei-
ket, javaslataikat: harmat.kamuti@gmail.com.   

         Fényképeket készítette: Kamuti Harmat 

Szerző: Kamuti Harmat  

Jász-Nagykun Szolnok megye delegáltja 
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INGYENES KÉPZÉS PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA :  
IKT A PROJEKTPEDAGÓGIÁBAN 

 
Az Intel® Teach Essentials 50 órás akkreditált képzésének keretében megismerheted, az IKT projekt-
pedagógiai alkalmazási lehetőségeit. A képzés külön hangsúlyt fektet arra, hogy a későbbiekben a 
résztvevők képesek legyenek saját intézményük helyi adottságainak és céljainak megfelelően hasz-
nálni a megszerzett tudást. Jelentkezz a 2017. 10. 14-15. és 2017. 10. 28-29. (2x2 nap) között megrende-
zésre kerülő továbbképzésre, ha informatikai szempontból haladó szintű felhasználói ismeretekkel 
rendelkezel, és szívesen belevágnál egy új kihívásba.  

Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulásról szóló ingyenes képzésben vehetsz részt két 
hétvégén – indul az Intel® Teach Essentials program-2017.  

A továbbképzés időpontja: 2017. 10. 14-15. és 2017. 10. 28-29. (2×2 nap) 
Továbbképzés helyszíne: Budapest  
 

Jelentkezéshez szükséges bemeneti feltételek: 

ECDL Start bizonyítvány, 

VAGY az alábbiak készség szintű ismerete: 

szöveges dokumentum formázása, szerkesztése; 

szöveg- és képfájlok másolása, vágása, beillesztése; 

dokumentumok mentése; 

e-mail használata; 

navigáció és keresés az Interneten; 

szövegszerkesztő, prezentációkészítő 

programok ismerete 

Jelentkezés: a Képzésszervező felületen keresztül. 

A felület használatához itt találsz segítséget. 

Bővebb információk elérhetőek: itt és itt. 

Forrás: sulinet 

http://tovabbkepzes.sulinet.hu/
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/dload/Felhasznaloi_utmutato.pdf
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/hirmagazin/cikkek/intel/intel.pdf
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/etwinning/intel-teach-essentials-kepzes
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/etwinning/intel-teach-essentials-kepzes


 

5 TIPP A LÁMPALÁZ LEKÜZDÉSÉRE 
 

Sok ember retteg attól, amikor az egész osztály előtt kell beszélnie, fél, hogy kineveti a hallgatóság, ha valamit 
elhibáz. A lámpaláz megjelenésekor a szervezet felkészül a megmérettetésre, hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt nyújthassuk. Az ilyenkor a testedben felszabaduló stresszhormonok (pl. az adrenalin) segítenek téged 
az összpontosításban. Nem ritka azonban, hogy az aggodalom átveszi az irányítást a test fölött, és az említett 
hormonok riadót fújnak a szervezetedben: érzed, hogy a hátadon csorog a hideg verejték, a gondolatok csak 
úgy kavarognak a fejedben, és a torkodban dobog a szíved. Az alábbi ötletek viszont segíthetnek kivédeni a 
felesleges aggodalmat. 

Hangolódj rá! 

Az önbizalom képes kordában tartani a stresszhormonokat! Végy példát a pályára vonuló focicsapatról: ők 
együtt énekelnek és fohászkodnak a győzelemért, így erősítik meg az önbizalmukat és a csapatszellemet. Ezt 
te is megteheted, mindegy hogy egyedül vagy csoportban léptek-e fel. Kérd meg valamelyik szülődet, tesódat 
vagy barátodat, hogy tartson neked egy buzdító beszédet, mielőtt színpadra lépsz. Ha gyakorlás közben nap-
lót vezetsz, a kritikus pillanatban (amint rád tör az „én ezt nem tudom megcsinálni”- pánik), gyorsan fellapoz-
hatod, hogy újból meggyőződj, elég felkészült vagy. 

Légy valóban felkészült! 

Így ugyanis kisebb az esély arra, hogy leblokkolsz az előadás közben. Gyakorolj minél többet, és ragadj meg 
minden olyan lehetőséget, amikor gyakorolhatod a szerepedet mások előtt. Nagyon fontos az is, 
hogy optimista légy: tudatosítsd magadban hogy „minden rendben lesz”, és hogy „meg tudod csinálni a fel-
adatot”, még akkor is, ha eddig nem voltál 100%-ig biztos benne. 

Tanulj meg relaxálni! 

Fiatal olimpiai sportolók és zenészek véleménye szerint ugyanolyan fontos felkészülni a megmérettetés előt-
ti lámpalázra, mint magára a megmérettetésre. Van, aki magával viszi a versenyre a kedvenc fotóalbumát, má-
sok válogatást készítenek legkedvesebb zenéikből, 
vagy a jógából ismert légző gyakorlatok segítségével 
jutnak relaxált állapotba. Egyéntől függ, hogy nyu-
godt, vagy aktív szeret-e lenni az utolsó pillanatok-
ban. Találd meg a saját adu-ászod, és gyakorolj, gya-
korolj, gyakorolj! 

Figyelj a testedre! 

Sokan hajlamosak elhanyagolni az étkezéseket, 
az alvást és a testmozgást, amikor a nagy alkalomra 
készülnek. Pedig hidd el, minden jobban fog menni, 
ha kialszod magad és ilyenkor is egészségesen étke-
zel. Ha emellett még rendszeresen sportolsz is, szin-
te biztos, hogy uralkodni tudsz majd a lázadozó stresszhormonokon. 

Tudd meg, hogyan védekeznek a profik! 

Számos információ jelenik meg könyvekben, DVD-n és az interneten arról, hogy hogyan teheted 
az előadásodat a lehető legsikeresebbé. Nézz utána, mit javasol kedvenc sportolód vagy színészed a lámpaláz 
legyőzésére, esetleg kérdezd meg dráma- vagy zenetanárodat, hátha jó tippel tudnak szolgálni. Szüleidhez is 
fordulhatsz tanácsért. Már néhány kínos színpadi történet meghallgatása is jobb kedvre derítheti az embert: 
hiszen ilyenkor jövünk rá, hogy a legcikibb, szinte örökkévalóságnak tűnő pillanatokat ha nehezen is, de túl 
lehet élni.  

 

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/3376/lampalaz 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1712/Olvasas-stressz-ellen
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/2828/miert-jo-a-sport-a-tiniknek
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3030/internet-fuggoseg


FOGADJ BE! MESÉLD EL! – ORSZÁGOS VERSENY A BEFOGADÁS 
TÉMÁJÁBAN ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK  

 

Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont az európai eTwinning Hetek alkalmából országos 
versenyt hirdet minden, NEM csak eTwinningező általános és középiskolai diáknak. A verseny cél-
ja, hogy alkalmat adjon a diákoknak megosztani a befogadással kapcsolatos személyes tapasztalatai-
kat, élményeiket, befogadó és/vagy befogadott szemszögéből. 

 

A versenyre egyénileg vagy csapatban (max. 4 fő) várjuk a jelentkezéseket, olyan diákoktól, akik 
úgy érzik, hogy szeretnének részt venni egy kreatív, mégis komoly témájú alkotómunkában. A ne-
vezési és egyben a pályaművek leadási határideje: 2017. október 26. Mindkét korosztály, mindhá-
rom témakörének első három helyezettje értékes eTwinninges ajándékcsomagot kap. A nyertes pá-
lyaműveket, a nyertesek előzetes jóváhagyása után közzétesszük az eTwinning Magyarország Face-
book oldalán és weboldalán. 

Korosztályok:  

általános iskola 

középiskola 

Témakörök 

Rajzolj, fess, fotózz! 

Rímelj, írj, alkoss! 

Különbözöl? Befogadtak? Még nem? Meséld el! 

         Folytatás a következő oldalon 

II. ÉVFOLYAM VII. SZÁM PÁLYÁZATOK         OLDAL  5 



OLDAL  6  PÁLYÁZATOK DIÁKHÍRLEVÉL 

Bárki készíthet pályaművet, aki elég ügyesnek és rátermettnek érzi magát a feladathoz. Fontos, 
hogy mindkét korosztályból beküldött pályaművek maradjanak a befogadás témájában. A pályáza-
tokat bizalmasan, a személyiségi jogokat tiszteletben tartva kezeljük, a pályázók engedélye nélkül 
nem osztjuk meg. 
Nevezés és a pályaművek leadásának folyamata 

A versenyre egy online kérdőív kitöltésével lehet nevezni. A pályaműveket az etwin-
ning@oh.gov.hu email címre várják. Az email tárgyát feltétlenül töltsék ki a pályázók a saját, vagy 
csapatuk nevével, valamint a „fogadjbe” jeligével. 
(pl: CserepesVirág, fogadjbe) 
 
Mit értékelnek? 

A kreativitást. Sok mindenben lehetünk különbözőek, gondolkodjatok nyitottan! 

A személyes tapasztalaton kívül önálló véleményeket, gondolatokat és elképzeléseket is várunk.   

Jó példát nem csak a felnőttek tudnak mutatni. Ti fiatalok sokat tanultok egymástól, így hatalmas 
lehetőség van a kezetekben! Mutassatok jó példát és alkossatok egy jobb közösséget! 

Témakörök 

1. Rajzolj, fess, fotózz! 

2. Rímelj, írj, alkoss! 

ajánlott korosztály: középiskola 

3. Különböző vagy? Befogadtak? Még nem? Meséld el! 

Ajánlott korosztály: általános vagy középiskola 

az 1-2-es témakör bármely pontjában megalkotott műveket várjuk olyanoktól, akiket már befogad-
tak, vagy még nem 

 

egy kis segítség: 

Miben vagy különböző a többiektől? 

Miért fogadtak vagy nem fogadtak be? 

Hogyan képzeled el, hogy befogadnak? 

Mit tanácsolnál azoknak, akiknek be kellene fogadniuk másokat? Hogyan csinálják? Ez miért fontos 
szerinted? 

További információért írjon az etwinning@oh.gov.hu email címre! 

 

 

Kép és szöveg forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/etwinning/fogadj-be-meseld-el 

https://goo.gl/forms/bLEcc88HeF9Ip0mo1
mailto:etwinning@oh.gov.hu
mailto:etwinning@oh.gov.hu
mailto:etwinning@oh.gov.hu
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Erdei ízek „KavarKádja” 

Lekvárfőzés erdei módra, vadgyümölcsökből (csipkebogyó, kökény, galagonya). Várunk minden-
kit, aki a kóstolás mellett bekapcsolódna a lekvárfőzés műveleteibe is. 

  

  

Időpont: 2017. 10. 28. (szombat) 9-
12 óra 

Helyszín: NEFAG Zrt. Szolnoki Er-

dészet, Szolnok Kaán Károly u. 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a pálya? 2017. Műszaki pályaválasztó fesztivál 

Válassz szakmát tudatosan! Ismerd meg - Próbáld ki - Válj szakemberré. 2017 őszén 6 helyszínen 
kerül megszervezésre a Mi a pálya? országos műszaki pályaválasztó fesztivál, amelynek elsődleges 
célja, hogy élményalapú elven felszínre hozza a műszaki érdeklődést annak érdekében, hogy a to-
vábbtanulás és a pályaválasztás tudatos döntés legyen. A fesztivál az élmény alapján már megerő-
síti a pályaválasztás előtt álló gyermekekben lévő érdeklődést a műszaki pálya iránt. A pályavá-
lasztó diákok itt három kérdésre kapnak választ: Mi érdekel? Hol dolgozhatok, ahol ezzel foglal-
koznak? Hol tanulhatom meg ezt a szakmát? Idén már 6 nagyvárosban lehet a programon részt 
venni, így az ország minden pontjához közelebb kerülhet a műszaki pályaválasztó fesztivál. Az 
esemény szervezője a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. 
 
Többet megtudhatsz a fesztiválról az alábbi linken: 
 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mi-a-palya.html 
 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mi-a-palya.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mi-a-palya.html


 

Őszi színpompa 

Ősszel a természetet járva, vagy akár a városban is szemet gyönyörködtető a fák 
és cserjék őszi lombszíneződése, mely látványt érdemes elraktároznunk a szür-
kébb téli napokra.  Az esztétikai élményen túl vessük bele magunkat kicsit mé-
lyebben a témába! Vajon biológiai szempontból hogyan magyarázható meg a 
jelenség? 

A növények élettani folyamatait legegyszerűbb megérteni, ha egy gyár működé-
séhez hasonlítjuk őket. A gyár üzemegységei a levelekben található zöld színtes-
tek, melyek a fotoszintézis nevű gyártási folyamat során készítenek a szükséges 
alapanyagokból bizonyos termékeket. Az alapanyagok a gyökereken felvett víz 
és ásványi anyagok, illetve a levegőből származó szén-dioxid gáz. A gyártás kap-
csológombja a napfény, melynek hatására az alapanyagok átalakításával cukor és 
oxigén gáz keletkezik.  

A mérsékelt éghajlati övezetben az élőlényeknek alkalmazkodniuk kell az évsza-

kokkal változó környezeti viszonyokhoz. Ősszel és télen a növények számára két 

fontos tényező mennyisége csökken: a fényé és a vízé. A fényt könnyen értjük, 

hiszen a nappalok rövidülését mi is tapasztaljuk. Viszont ősszel és télen bőven 

van csapadék, tehát kérdezhetjük, hogy miért jut kevesebb víz a növényeknek? 

Erre a magyarázat az alacsony hőmérséklet, hiszen a gyökerek a fagyott talajból 

alig tudnak folyékony halmazállapotú vizet felszívni. Ha télen is aktívan működnének, akkor gyakorlatilag kiszáradná-

nak, ezért a többéves növények nagy része „téli álomba” merül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lombhullató fák és cserjék elszenderedése igen látványosan történik. Meg 

kell válniuk a leveleiktől, mivel azokon keresztül a télen felvehető kevés vizet 

is elpárologtatnák, miközben elegendő fény híján a fotoszintézis sem működne 

hatékonyan. A levelekben viszont nagyon sok értékes és újrahasznosítható 

anyag található, melyeket pazarlás lenne csak úgy eldobni. Így a fásszárúak az 

ősz beköszöntével folyamatosan szállítják vissza a levél anyagait a levélereken keresztül a szárba, ágakba. Ennek végezté-

vel egy leválasztó réteg alakul ki a levélnyél mentén, és a levél lehullik. 

Mi eredményezi a levelek végső lehullás előtti gyönyörű „ünneplőbe öltözését”? A levelek színtesteiben többféle szín-

anyag található, melyek a napfény energiájának hasznosítását végzik. Közülük a legnagyobb mennyiségűek a zöld színű 

klorofillok, ezért látjuk a leveleket zöld színűnek. Ezen kívül más színanyagok, mint a narancssárga karotinok és a sárga 

xantofillok is jelen vannak, de a színüket elnyomják a klorofillok. Ősszel legelőször a klorofillok bomlanak le, így a karoti-

nok és a xantofillok színe is érvényesülni tud. A lilás-pirosas színárnyalatokat a hideg hatására képződő antociánok okoz-

zák. Az őszi színpompa időpontja minden évben időjárástól függően változik, általában október közepétől november ele-

jéig élvezhetjük a csodás látványt. 

Csikós Eszter 

NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 
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SKELLIG - SZÁRNYAK ÉS TITKOK  
 

Michael szüleivel és súlyosan beteg kishúgával egy kertvárosi házba költözik. A ház kertjében egy ros-

kadozó garázs áll, amely bármely pillanatban összedőlhet. A fiú itt talál rá egy különös, de teljesen le-

gyengült lényre, akinek a hátán – mint később kiderül – szárnyak vannak, s aki a segítségére szorul. 

Minával, a szomszéd kislánnyal együtt elhatározzák, hogy meggyógyítják Skelliget, ezt a varázslatos 

idegent – és gyerekek élete örökre megváltozik.A regény Nagy-Britanniában elnyerte az év legjobb 

gyermekregényének járó Whitbread-díjat. 

 

Az IBBY nemzetközi testülete bejelentette, hogy ki nyerte meg a 2010-es Hans Christian Andersen dí-

jat. David Almond brit író és Jutta Bauer német illusztrátor lett az idei díjazott, akik az Andresen-érmét 

és oklevelet az IBBY nemzetközi kongresszusán vehetik át szeptember 11-én Santiago de Compostellá-

ban. A legrangosabb nemzetközi gyermek- és ifjúsági irodalom díjat kétévente ítéli oda az IBBY egy 

kortárs szerzőnek és illusztrátornak, akiknek az életműve jelentősen hozzájárult a gyermek-és ifjúsági 

irodalomhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=83911&type=22 

 

A könyvvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél szerkesztői! 
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https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&id=83911&type=22


 

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.  

 

Általános iskola: 

 Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Középiskola: 

 Egedi.Orsolya@oh.gov.hu  

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

http://www.oktatas.hu 

http://www.ifjusagitanacs.hu/diakkozeletert-alapitvany 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 56/510-710 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Csőszné Dajka Gabriella 
 

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

