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A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ feladatai között szerepel, hogy meg-
szervezze a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei illetve a Szolnoki POK illetékességi  
területén található Pest megyei intézmények számára a regionális diákparlament 
soron következő ülését.  
A megyei/regionális diákparlament jogosult az Országos Diákparlament orszá-
gos rendezvényén, a megye közigazgatási területén működő önálló diákönkor-
mányzattal rendelkező nevelési-oktatási intézmények (tagintézmények) képvise-
letét ellátó diákdelegáltak megválasztására, akik az Országos Diákparlamentben 
kötelesek a megyei/regionális diákparlament által elfogadott határozatokat kép-
viselni. 

A Diákparlament helyszínei és időpontjai a következőek: 

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Diákparlament: 
Időpont: 2016. november 17. 10:00 óra 
Helyszín: Szolnok, Kossuth L. u. 2. Megyeháza 

A Pest Megyei Regionális Diákparlament: 
Időpont: 2016. november 22. 10:00 
Helyszín: Monor, Bocskai utca 1. Művelődési Ház 

Köszönjük az együttműködését mindazon intézményeknek, amelyek az intézmé-
nyi /tagintézményi delegáló dokumentumokat kitöltve visszaküldték számunk-
ra. 

Várjuk  az intézményi delegáltakat és kísérőiket nagy szeretettel a fenti helyen és 
időpontban. 

Bízunk abban, hogy minden küldött számára értékes tapasztalato-
kat jelent majd a diákfórum. 

 

Koordinátorok: 

Csőszné Dajka Gabriella (Jász-Nagykun Szolnok Megye) 
e-mail: Csoszne.Dajka.Gabriella@oh.gov.hu 

Egedi Orsolya (Pest Megye) 
e-mail: Egedi.Orsolya@oh.gov.hu 

 



A zanza.tv egy videós oktatóportál középiskolás diákok számára. 
Mindenki korlátlanul és ingyenesen hozzáférhet, bármikor és bár-
hol. A tartalmakat gyakorló középiskolai  pedagógusok dolgoz-
ták ki a 2012-es Nat és a 9-12. évfolyam számára készült gimnázi-
umi, valamint a köznevelési típusú sportiskolai neveléshez-
oktatáshoz készült kerettantervek alapján. 

Hogyan működik? 

A honlap egyaránt hasznos tanárnak és diáknak is. 8 érettségi 
tantárgyhoz témakörönként találhatóak anyagok. Az oldalon 
már, több mint 550 animált interaktív videó elérhető.  

Egy témakört 3 lépésben dolgoz fel: 

1. Videó. Egy 5 perces videó, ami egy tanóra anyagát mutatja be. Bemutatja, hogy mire épül 
az adott tananyag és mik a fontos kapcsolódó fogalmak. Minden videó alatt olvasható a 
narráció szövege is.  

2. Teszt. Egy online teszt, amivel azonnal tesztelheted tudásod.  
3. Feladatlap. Ha már biztos vagy a tudásodban töltsd le a feladatlapot és oldd meg. Leellen-

őrizheted magad, hiszen a megoldókulcsot is megtalálod. 

És mindezt regisztráció nélkül!  

Viszont, ha regisztrálsz, akkor további extrákat találsz:  

• követheted a saját előre haladásodat; 
• ha többen regisztráltok az osztályból, akkor egymás eredményeit is követhetitek, mint egy 

virtuális osztályközösségben; 
• tanulási tervet készíthetsz magadnak; 
• és ha jól teljesítesz jelvényt kapsz, amivel közösségi oldaladon is büszkélkedhetsz  

 

Az oldal bármilyen eszközről könnyedén elérhető, már okostelefonról is, innen: http://zanza.tv/ 
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ZANZA.TV – A VIDEÓS OKTATÓPORTÁL 

http://zanza.tv/
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JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

Vannak jogaid! 

Mint minden diáknak, neked is vannak jogaid és kötelességeid, és mind-
kettőt jogszabályok határozzák meg. A jogaid és a kötelességeid általában 
függetlenek egymástól. Jogaiddal BÁRMIKOR élhetsz, a kötelességeidet 
MINDIG be kell tartanod! Te sem sértheted meg a másik ember jogait, és a 
másik ember sem sértheti, korlátozhatja önkényesen a te jogaidat. Sose 
higgy annak, aki azt mondja, hogy előbb tanulnod kell, és csak utána él-
hetsz a jogaiddal. Aki ilyet hangoztat, az biztosan nem ismeri a jogszabá-
lyokat. Ugyanakkor tudnod kell azt is, hogy a jogaidra hivatkozva te sem 
sértheted meg mások jogait. Például: nem véthetsz jogaidra hivatkozva az 
iskola törvényes rendje ellen, nem lehetsz önkényes iskolakerülő, tanul-
mányi kötelességeidet neked is teljesítened kell. Ahogyan mindenki más-
nak kötelessége tiszteletben tartani a te jogaidat, neked is legfőbb jogi kö-
telezettséged mások jogainak tiszteletben tartása. 

 

Vannak kötelességeid is! 

Mint a jogokat, ezeket is jogszabályok, is-
kolán belüli jogi normák, az iskola világára 
vonatkozóan törvények, jogszabályok, tan-
terv, házirend, hatályos és érvényes iskolai 
előírások határozzák meg. Ezeket mindig 
követned kell, még akkor is, ha nem értesz 
velük egyet.  

Így például társadat nem ütheted meg, 
nem zavarhatod az óra közben, nem csúfol-
hatod . Be kell járnod a tanítási órákra, házi 
feladatot kell készítened, nem rongálhatod  
az iskola padjait, be kell tartanod a háziren-
det, stb. Ha ezeknek a kötelességeknek valamelyikét megsérted, az iskola 
erre hivatott személyei, testületei szembesíthetnek ezzel. Kötelességszegé-
sedet az iskola szankcionálhatja figyelmeztetéssel, intővel, fegyelmi bünte-
téssel, stb. Ez a következménye annak, ha valamilyen kötelességedet nem 
tartod be. (Figyelj! Ezeknek a szabályoknak a megalkotásába, módosításá-
ba te is beleszólhatsz, véleményt formálhatsz! A házirend elfogadásában a 
diákönkormányzatnak egyetértési joga van. Ez azt jelenti, hogy élhetsz a 
jogaiddal, amikor a kötelességeidet határozzák meg!) 
 

Forrás: Diákjogi Tudor 

Azonban... 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBo6n2_e7PAhUCXBQKHYLCAQcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fneteducatio.hu%2Fjogszabalyi-valtozasok%2F&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNGSIxCBF34FDFo9QKy3LUu0zEK74w&ust=147


MIÉRT MÉREG A CIGI?   

A cigarettásdobozokon feltüntetett vegyi anyagok csak töredékét jelentik 
annak, ami valójában a dohányosok szervezetébe jut. Körülbelül 4000 kü-
lönböző kémiai vegyület található ugyanis egy cigarettában, amelynek 
csak az egyike a függőség kialakulásáért felelős drog, a nikotin. 

A cigarettában és más dohánytermékekben található ve-

gyületek jelentős része ártalmas, esetleg rákkeltő hatású 

is. Ilyen például a benzol, ammónia, hidrogén-cianid, 

aceton, bután, DDT, formaldehid, hidrazit.  

A kátrány mint égési melléktermék lerakódik a tüdőben, 

így minden egyes szál elszívásával csökken annak légzé-

si felülete. Nem elhanyagolható az sem, hogy a dohány-

füstnek jelentős a mérgező hatású szénmonoxid-

tartalma. 

A függőség kialakulásáért azonban a nikotin a felelős. A nikotin tulajdon-

képpen erős drog, melynek halálos dózisa 20-60 mg. Enyhe mérgezés so-

rán fejfájást, szédülést, hányingert, hasmenést, verejtékezést, szapora pul-

zust okoz. Ezt gyakran tapasztalják az első alkalommal rágyújtók is. A tar-

tós nikotinhatás gyomorfekélyt, érszűkületet (a szívkoszorúerek szűküle-

tét), valamint légúti károsodást okozhat.  

A nikotin a függőséget a dopamin felszabadulásának befolyásolásával éri 

el, ezáltal fokozza az örömérzetet, oldja a szorongást, javítja a koncentráló 

képességet, emellett emeli a pulzusszámot, vérnyomást, cukor- és má-

janyagcserét, gyomorsavtermelést.  

A cigaretta az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a nikotint a szer-

vezetünkbe juttassuk. Belégzéssel a nikotin rendkívül gyorsan, 7 másod-

perc alatt eljut az agyba! 

 
Forrás: http://www.tinivagyok.hu 
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Kinder+SPORT program pályázati felhívás a 2016/2017-es tanévre. 

A Kinder+SPORT programot a Ferrero Magyarország a tömegsport támogatására, népszerűsítésére 
hozta létre, ezen belül is kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, az általános iskolás korosztályra.  

A legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a gyerekekkel, hogy az aktív sport ké-
sőbbi életük során is a mindennapok része legyen. 

A program menetrendje: 

1. Az iskolák 2016. november 13-ig jelentkezhetnek a 2016/17-es Kinder+SPORT programba. 

2. Sorsolással választják ki azt a 64 intézményt, amelyek bekerülnek a programba. 

3. A programban résztvevő iskolák képviselői decemberben részt vesznek egy találkozón, ame-
lyen részletesen tájékoztatjuk őket a sorversenyek feladatairól, a játék további menetrendjéről és a 
pontgyűjtős játék részleteiről is, illetve a felmerülő kérdéseket is megválaszolják. 

4. A tanév során a résztvevő iskolák felkészülnek a Kinder+SPORT verseny feladataira, és a pont-
gyűjtős játékban is aktívan részt vesznek. 

5. Az első igazi megmérettetésre a tavasz során kerül sor, ekkor rendezik meg a regionális elődön-
tőket, ahol eldől, hogy mely iskolák küzdhetnek meg egymással a Kinder+SPORT program közép-
döntőiben, majd az országos döntőben. 

A programban tovább versengő iskolák közötti döntőre a tanév vége előtt kerül sor, ahol valam-
ennyi iskola díjazásban részesül: mind a kis- és nagy taglétszámú iskolák döntőjén az első helyezet-
tek 1 200 000, a második helyezettek 800 000, a harmadik és negyedik helyezettek 500 000 forint tá-
mogatásban részesülnek.  

Az intézmények a nyereményeket tornatermük felszerelésére, gyerekeknek szervezett sportprogra-
mokra és sporttáborozásra fordíthatják, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kap-
hatnak tornatermük felújításához. 

Az események pontos időpontja és helyszíne többek között a résztvevő iskolák földrajzi elhelyezke-
désén múlik. 

Az eredeti pályázati kiírás és a letölthető pályázati űrlap ide kattintva tekinthető meg. 
 

Forrás:  http://www.kindersport.hu 

 

KINDER+SPORT PROGRAM PÁLYÁZAT  
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http://www.kindersport.hu/palyazati-kiiras-20162017/


A PontVelem Okos Programban már nem csak a hulladékért jár értékes pont, hanem az Okos Kvízek 
helyes kitöltéséért is, amely a résztvevők számára ismét egy remek lehetőség!  

A BankVelem Program keretében OkosPont Bajnokságot hirdettek általános iskoláskorú diákok ré-
szére. A kvízek online elérhetőek, amelyeket egész tanévben ki lehet tölteni.  

Bárki lehet bajnok! A megszerezett OkosPontokkal a PontBolt ajándékokon túl, a tanév végén ka-
landtáborozást is nyerhetnek a legokosabb diákok.  

Az OkosPont Bajnokság a 2016/2017-es tanév során összesen 12 fordulóból áll, a végeredmény a tan-
év során kitöltött kvízek összesített eredménye alapján alakul ki. A kvízeket a megjelenésüktől kezd-
ve, egész évben ki lehet tölteni, bárki, bármikor csatlakozhat a bajnoksághoz, gyűjtheti az OkosPon-
tokat. 

További nagyszerű hír, hogy nem csak hibátlan kvízért jár pont, hanem a helyes válaszok arányában 
kapják meg a diákok az OkosPontokat a PontSzámlájukra.   

A weboldalon található OkosPont Bajnokság toplista egész évben mutatja, hogy a kitöltők mennyi 
pontot értek el a tanévben. 
 
Forrás: www.pontvelem.hu 

PONTVELEM OKOS PROGRAM 

LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁS 

EGY ÓRA KALANDOZÁS TELJES SÖTÉTSÉGBEN, VAK VEZETŐ KÍSÉRETÉBEN. 

Képzeld el, hogy kialszik minden fény… 
A Láthatatlan Kiállítás Budapest egy különleges, interaktív utazás egy láthatatlan világba, ahol teljes 
sötétségben próbálhatsz meg eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. 
Bízz vakon! 
Ha eljössz, Te is megértheted majd, milyen érzés az egyik legtöbb információt adó érzékszerved, a 
látásod nélkül élni, és hogyan erősödnek fel egyéb érzékeid. 
Ezen a kiállításon vakok vagy látássérültek kísérnek el egy olyan útra, ami megváltoztatja az életed. 

Érdekes? 
Furcsa? 
Idegen? 
Esetleg természetes? 
Egy óra vakság fel tudná nyitni a szemed? 

A Láthatatlan Kiállítás Budapest egyik leglátogatottabb programja, mely Prágában és Varsóban is 
várja az érdeklődőket! 
A kiállításon a résztvevők csupán tapintás, hallás, szaglás és egyensúly érzékelés útján jutnak infor-
mációkhoz. Így a látáshiány okozta új helyzetben a nehézségek mellett azt is megtapasztalhatják, 
hogy a szem mint érzékszerv kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ. 
A Láthatatlan Kiállítás Budapest a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz, és 
pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan segíthetjük, s miképpen érthetjük meg őket. 
A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíne-
ken történik, ahol egyedi hanghatások és helyszínre szabott illatok segítik, hogy igazán életszerű él-
ményben legyen részed. 

Forrás: http://www.lathatatlan.hu/ 
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LÁBON JÁRÓ KIÁLLÍTÁS 
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GONDOLJ A MADARAKRA, KÉSZÜLJ A TÉLRE 

A Tiszaigari Arborétum madárbarát programokkal várja a látogatókat. 

- "Madárvilág a Hortobágyon és környékén" című előadás 
- Téli madáretetés- praktikák és fortélyok 
- Etetőkészítés 

Információ, érdeklődés: 
Blaskó Mihály 
arborétum vezető 
m.blasko@nefag.hu 
20/382-9563 

Erdei Ízek "KavarKádja"   

Lekvárfőzés erdei módra, vadgyümölcsökből (csipkebogyó, kökény, galagonya). 
  
2016. november 12-én, szombaton 9 órától  
  
Várnak mindenkit, aki a kóstolás mellett bekapcsolódna a lekvárfőzés műveleteibe is. 
  
Helyszín: Szolnok, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 
Részvétel: Előzetes bejelentkezés alapján. 

Kóstolóhoz kis üvegeket mindenki hozzon magával! 

Lekvárból üvegben az vihet magával haza, aki péntek 12 óráig hoz be hozzánk a lekvár alapanya-
gául szolgáló termésekből. 

Bővebb információ: 
Csikós Eszter 
telefon: 20/452-4883 
e-mail: erdeimuvhaz@nefag.hu 
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MÁRTON NAPI LIBALAKOMA 

V. SZOLNOKI CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL ÉS III. DESIGN NAPOK 

Ügyességi és vicces játékokkal tölthetitek el e neves napot, valamint rétes és libalakomát csaphattok 
a résztvevő fiatalokkal. 
  

"Novemberben, Márton napján,  
Liba gágog, ég a máglyán,  

Aki libát nem eszik, 
Egész évben éhezik." 

  
 
Helyszín: Szolnok, NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház 

Bővebb információ: 
 
Csikós Eszter 
telefon: 20/452-4883 
e-mail: erdeimuvhaz@nefag.hu 

Csokoládékülönlgességek, csokis kóstolók, csokigyár, csokimozi, kiállítás, vásár, bemutató. Min-
den, ami csoki. 
A kézműves csokoládémanufaktúrák és édességkészítő mesterek egyik legrangosabb, országos ese-
ménye, bemutatkozása. A háromnapos fesztiválon kiállítás, csokimozi, bábelőadás, színpadi pro-
dukciók és „Csokigyár” is várja a látogatókat. 
 

Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ /5000 Szolnok, Hild János tér 1./ 

Időpont: 2016. november 11., péntek - 2016. november 13., vasárnap 

Szervező: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 

 
A Design Napok keretében idén is nagy hangsúlyt kap a redizájn, újrahasznosítás, dizájn és ökodi-
zájn. 
 
Részletek és folyamatosan frissülő tartalom:  
 www.facebook.com/csokoladefesztival/  

 

Forrás: http://www.szolnoktersegiprogramok.hu/ 
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Sophie és Agatha jó barátnők; a következő tanévben felfedezik, hová kerül 
minden eltűnt gyerek: a Jók és Rosszak Iskolájába, ahol egyszerű fiúkból és 
lányokból tündérmesehősöket és gazembereket képeznek. Gavaldon leg-
szebb lánya, Sophie egész eddigi életében titkon arról ábrándozott, hogy el-
rabolják, és elviszik egy elvarázsolt világba. Rózsaszín ruhákban, fess topán-
kákban jár. Rajong a jó cselekedetekért, ezért egészen biztos abban, hogy na-
gyon jó jegyeket kapna a Jók Tagozatán, és dicséretes mesekönyv-hercegnő 
bizonyítványa lehetne. Agatha viszont formátlan, fekete hacukákban jár, go-
nosz macskája van, és szinte mindenkit utál, ezért természetesnek látszik, 
hogy ő a Rosszak Tagozatára kerül. 

Amikor azonban a két lány a Végtelen Erdőbe kerül, azt tapasztalják, hogy 
sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul, és hamar rájönnek, hogy egy 
tündérmeséből a leggyorsabb kivezető út az, ha... végigélik.  

 

A regény már hat kotinensen megjelent, 23 nyelvre fordítot-
ták le és hamarosan film is készül belőle. Járjátok be a könyv 
segítségével a Jók és a Rosszak Iskoláját, a tornyokat és a fur-
csa szobákat, barangoljatok a kék minden árnyalatában játszó 
fák között a Végtelen-erdőben és fedezzétek fel a mesék vilá-
gát egy kissé más értelmezésben. Ismerkedjetek meg Agathá-
val, aki egy temető mellett lakott és biztos volt benne, hogy a 
Rosszak közé kerül, illetve Sophie-val, aki kiskora óta herceg-
nőnek készül és eredendően Jónak tartja magát. Agatha még-
is Végestelen lesz, Sophie pedig Végességes. Vajon hiba tör-
tént vagy a két lány nem is az, akinek feltételezi magát?  

 

 

Forrás: http://www.alexandra.hu/  

 

 

 

 

 

 

A könyvel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak a hírlevél 
szerkesztői! 

SOMAN CHAINANI:  JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA 

OLDAL  10 KÖNYVAJÁNLÓ DIÁKHÍRLEVÉL  

http://www.alexandra.hu/scripts/cgi/webshop.cgi/GetBook?SessionID=2303492650C81BBE7B810905056D30C703C6CE233E4777994AC0AB3297F2C5739912A8234FE9241E2FETDQIAGRDCFCQJQFBBUJCDCMUZLBZOCDE8903175688D2DCBCF30D4F49799B8A391740D87E29F18F&TabSheet=book&Page=1&SrcWord=&S


 

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://gyermekjogok.ajbh.hu/ombudsman.php 
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 
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