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A veszélyhelyzetben lejárt diákigazolvánnyal is 
igénybe vehetők az utazási kedvezmények 

 
A közlekedési szolgáltatók a járványügyi veszélyhelyzet meg-
szűnését követően 60 napig (várhatóan április 9-ig) elfogad-
ják a köznevelésben a 2019/2020-as tanév érvényesítő matri-
cájával, a felsőoktatásban pedig a 2019/2020-as tanév I. és II. 
féléves matricájával, illetve a 2020/2021-es tanév I. féléves 
matricájával érvényesített diákigazolványokat. 
 

 
A kedvezményt azon tanulók, 
illetve hallgatók is a meg-
hosszabbított időtartamig ve-
hetik igénybe, akiknek a jog-
viszonya a 2019/2020. tanév-
ben lezárult, és rendelkeznek 
diákigazolvánnyal. 
 
Azoknak a tanulóknak és 
hallgatóknak, akiknek bármi-
lyen okból nem sikerült diák-

igazolványt igényelniük, de aktív 
jogviszonnyal rendelkeznek, igazolás állítható ki. A dokumentumok 
szkennelve, elektronikusan is kiküldhetők, otthon kinyomtathatók; 
a közlekedési szolgáltatók nyomtatott aláírással és pecséttel is 
elfogadják. Elektronikus formában (pl. mobilon felmutatva) azon-
ban nem fogadják el az igazolásokat. 
 
 
Forrás:  

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

 
 
 
 

 

1. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veszelyhelyzet_lejart_diakigazolvany_utazasi_kedvezmenyek/
https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/veszelyhelyzet_lejart_diakigazolvany_utazasi_kedvezmenyek/
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A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése 

(január) 
 

Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja elő az általános iskola 
által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvé-
teli lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az 
iskolában. 

Az egyéni jelentkezők január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR felvételi 
lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a 
felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

 

Általános iskolák 

Január elejétől elkezdhetik a továbbta-
nulni szándékozó tanulók jelentkezései-
nek rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő 
rendszer általános iskolák számára ké-
szített felületén, és ugyanitt előállíthatják 
a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) 
és tanulói adatlap). 

Középiskolák 

Január 22-én az Arany János Tehetség-
gondozó Programban részt vevő intéz-
mények megszervezik a találkozást a 
programba jelentkezőkkel. 

2020. január 23., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező kö-
zépfokú iskolákban. 

2020. január 28., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszerve-
ző középfokú iskolákban azon jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos 
ok miatt nem tudtak részt venni. 

 

A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési 
határidők: 

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc 
napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére. 

A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól 
eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő első munkanapon tizenhat óráig észrevételt 
nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő 
elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kére-
lem benyújtási határideje jogvesztő.) 

A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három 
munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az ész-
revételt tevővel. 

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észre-
vételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést 
az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírá-
lat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf  

2. Forrás: pixabay 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Felveteli_eljaras_idorend_2020.09.02.pdf


 

 

Felkészültél az online vírusok ellen? 

 

A koronavírus járvány egyre többeket kényszerít számítógép elé ezekben a napokban. 
A Home Office-ban munkát végzők mellett a diákok is online kénytelenek tanulni. Az új 
kommunikációs programok, az ingyenesen letölthető tanulást segítő applikációk és a 
tömérdek információ még a legelővigyázatosabb felhasználókat is hibára kényszeríthe-
ti. Sajnos a rosszindulatú internetes bűnözők is tudják ezt és igyekeznek kihasználni a 
felhasználók figyelmetlenségét. Te hogyan védekezel az online vírusok ellen? 

 

A számítógépes kártevőknek sokféle fajtája 
létezik. Az angol elnevezésük malware (az 
angol malicious software rövidítése), amely 
kártevő programot vagy rosszindulatú szoft-
vert jelent. Sajnos a számítógépes kártevő 
programok mennyisége folyamatosan növek-
szik és időről időre új típusok terjednek el. A 
kártevők között a legnagyobb kihívást az on-
line vírusok okozzák. 

Olyan programokat nevezünk vírusnak, me-
lyek képesek reprodukálni, sokszorosítani 
önmagukat, illetve működésük és terjedésük 
csak bizonyos közegben lehetséges. Műkö-
désüknek két ciklusa van. Először megpróbál-
nak minél jobban elterjedni, minél több gépet meg-
fertőzni, majd egy esemény bekövetkezésekor (például előre meghatározott napon) kifejtik 
káros tevékenységüket. Ez a tevékenység lehet adatok törlése, felülírása, teljes adatmegsem-
misítés vagy akár fontos programok, menüpontok eltüntetése. A friss felmérések azt mutatják, 
hogy a vírusok jelentős része Microsoft dokumentumoknak álcázza magát vagy a megszólalá-
sig hasonló Microsoft formátumot használnak fel a támadáshoz. Ez azért nagy probléma, mert 
a távoktatáshoz és a Home Office-hoz a legtöbben ezt a platformot alkalmazzák, és sokan 
teljes biztonságban rákattintanak bármire, amelyen a szoftvergyártó cég logója rajta van, anél-
kül, hogy meggyőződtek volna valódiságukról. 

Ha észleled, hogy vírus fertőzte meg a gépedet, feltétlenül tartsd be az alábbi utasításo-
kat: 

 

1. Azonnal állítsd le a rendszert, távolítsd el az adattárolót (és egy másik rendszerrel 
készíts róla minden bitre kiterjedő biztonsági mentést)! 

2. Ne kísérletezz megoldani a problémát mindenféle letöltött szoftverrel és internetes 
leírással, mert károkat okoznak, aminek következtében még a szakemberek szá-
mára is ellehetetlenítik a fontos információk visszaszerzését! 

3. Bízd szakemberre a megoldást, mert nem rendelkezel azokkal az eszközökkel és 
ismeretekkel, melyekkel egyértelműen azonosítható lenne a kártevő, és a visszaál-
líthatóak lennének az adatok! 

4. Legközelebb használj jogtiszta, folyamatosan frissülő vírusírtó szoftvert. 

 
 

Tovább: https://futournet.hu/digilet/felkeszultel-az-online-virusok-ellen  
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3. Forrás: freepik 

https://futournet.hu/digilet/felkeszultel-az-online-virusok-ellen


 
Gyermekjogok 4. rész 

 

Folytatjuk az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéről szóló cikksorozatunkat. 
 
 
21. cikk – Örökbefogadás: Örökbefogadáskor a felnőtteknek a gyerekek érdekeit kell nézni 
és azt, hogy nekik mi a legjobb. 
 
22. cikk – Menekült gyermekek: A más országokból Magyarországra menekültként érkező 
gyermekek (akik hazája nem volt elég biztonságos) ugyanolyan fontosak, őket is ugyanolyan 
védelem, és jogok illetik meg, mint a magyar gyerekeket. 
 
23. cikk – A fogyatékossággal élő gyermekek jogai: Ha fogyatékkal élsz, jogod van a kü-
lönleges gondoskodáshoz és segítséghez, azért, hogy teljes életet élhess. 
 
24. cikk – A gyermek joga az egészséghez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz: Jogod 
van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást és gyógyszereket kell kap-
nod, ha beteg vagy. A szüleidnek igyekezniük kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne le-
gyél beteg. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országban élő-
ket, hogy ez megvalósulhasson. 
 
25. cikk – A gyermek joga az elhelyezés időszakos felülvizsgálatához: Ha nem a saját 
családodban nevelkedsz, hanem például gyerekotthonban vagy nevelőszülőknél, akkor rend-
szeresen ellenőrizni kell, hogy jól vagy és jó helyen vagy. 
 

26. cikk – A gyermek joga a szociális bizton-
sághoz: Ha szegényebb családban élsz, az ál-
lamnak támogatnia és segítenie kell a családod. 
 
27. cikk – A gyermek joga a megfelelő élet-
színvonalhoz: Jogod van ahhoz, hogy mindent 
megkapj, ami a jóllétedhez és fejlődésedhez 
szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. ételed, 
ruháid és lakhelyed. Ha szüleid ezeket nem en-
gedhetik meg maguknak, az államnak kell segí-
tenie. 
 

 
28. cikk – A gyermek joga az oktatáshoz: Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes és 
kötelező alapfokú iskolákat kell fenntartania. A tanárok az iskolákban csak úgy fegyelmezhet-
nek, hogy nem sértik meg az ebben az Egyezményben felsorolt jogaidat, sem a méltóságod. 
 
29. cikk – Az oktatás céljai: Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyisé-
gedet, a tehetséged és a képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások 
jogainak és kultúrájának tiszteletére. Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy békés 
életet éljenek és vigyázzanak a környezetükre. 
 
30. cikk – A kisebbségi és őslakos gyermekek: Ha egy kisebbségi csoporthoz tartozol, jo-
god van a saját kultúrád, nyelved és vallásod gyakorlásához. 
 

 

 

 

Tovább: https://unicef.hu/gyermekjogok  

 

.  
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4. Forrás: unsplash 

https://unicef.hu/gyermekjogok


A legjobb ételek megfázás ellen 
 

A tudomány igazolta a nagymamák bölcsességét: a tyúkhúsleves valóban kitűnő megfá-
zás ellen. Hogy még hatásosabb legyen, adj hozzá egy kevés fokhagymát. Melyek azok 
az ételek, amelyek segítenek elkerülni a náthát? 
 
A megfázás kezdeti tüneteit a legtöbben igyekszünk természetes módszerekkel - gyógy-
növényekkel, illóolajokkal, ételekkel, italokkal - enyhíteni. Vannak olyan ételek, amelyek 
kifejezetten hatásosak nátha esetén, ezért érdemes az őszi-téli időszakban betárazni be-
lőlük otthonra. 
Számos étel tartalmaz olyan antivirális és antibakteriális hatóanyagot, melyek segítségé-
vel az immunrendszered majdnem minden nyavalyát képes legyűrni. Az alábbi ételek 
megelőzhetik a fertőzést vagy erősíthetik szervezeted természetes védekezőképességét. 
 
1. Cayenne-i bors vagy csípős chili 
Ha úgy érzed, mintha abroncsba lenne szorítva a fejed, kapj be egy kis 
chilit. A kapszaicin, vagyis az a vegyület a paprikában, amitől csípős, 
egyszerre hármas hatást fejt ki: csökkenti a nyálkahártya duzzadtságát, 
elősegíti a köpetürítést és csillapítja a fájdalmat. Emlékezz csak vissza, 
hogyan folyt egybe orrod, szemed, amikor a barátod egy kis jalapeno pap-
rikát adott rágcsálni! 
Képzeld el ugyanezt a hatást, amikor a megfázástól teljesen el van dugul-
va az orrod. A kapszaicin hatására a szervezeted feloldja a nyálkaréteget, 
ami így könnyebben leválik és megszabadulhatsz tőle. Ellentmondásnak 
tűnhet, de amikor kapszaicint viszel be, az az idegeket is tompítja. Ez a 
hatóanyag gyengíti a fájdalomingereket az agyba továbbító idege-
ket. 
 
2. A tyúkhúsleves 

A tudomány megerősítette nagymamáink bölcsességét: 
a tyúkhúsleves valóban kiváló megfázás ellen. Nagymamáink 
mindezt anélkül is tudták, hogy klinikai vizsgálatok vagy tudomá-
nyos kutatások bizonyították volna, miért is van így. 
Az egyik egyetem orvosai azt vizsgálták, milyen tényleges hatása 
van a tyúkhúslevesnek a megfázás kezelésében. Tulajdonképpen 
nagymamáink receptjét használták, melynek alapanyagai a csirke 
mellett hagyma, burgonya, fehérrépa, sárgarépa, zellerzöld és 
petrezselyem. 

 
Számos bonyolult laboratóriumi vizsgálat elvégzése után a kutatóknak sikerült kideríteniük, mi-
ben rejlik a tyúkhúsleves egyik tényleges, megfázás elleni hatóanyaga: magában a húsban. A 
húsleves alapanyaga lényegesen lassítja a nyálkatermelést, ezáltal megfázáskor is könnyebb 
lesz a légzésed. 
 
3. A narancslé 
A narancslé kitűnő szer megfázás esetén. Óriási mennyiségű C-vitamint 
tartalmaz, amely bizonyítottan lerövidíti a megfázás időtartamát. A hetve-
nes években számos tanulmány jelent meg arról, hogy az általánosan 
ajánlott napi C-vitamin mennyiség (500 mg) egy nappal is megrövidítheti 
a megfázás idejét. 
Mást kutatók és tudósok azt állították, hogy az ajánlott napi C-vitamin 
négyszeresének az elfogyasztása csodákat művel. A legújabb tanulmá-
nyok ugyanakkor azt mutatják, hogy az óriási mennyiségű C-vitamin-
fogyasztásnak nincsenek igazi előnyei az ajánlott napi adaggal szemben. 
Mennyi C-vitamin van a narancslében? Márkától függően kb. 120 mg van 
egy pohárnyiban. Szóval ha legközelebb megfázással küszködsz, hajts 
fel néhány pohár narancslevet. Ám ne feledd: minél frissebb, annál jobb, 
tehát igyál frissen facsart narancslevet, ha teheted. 
 
Tovább: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1799/etelek-megfazas-ellen  
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5. Forrás: pixabay 

6. Forrás: pixabay 

7. Forrás: pixabay 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/4294/c-vitamin
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1799/etelek-megfazas-ellen


 

 

 

Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/
OH_okoisk_hirmondo_2szam.pdf  
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8. Forrás: http://getupandgoals.hu/2019/11/27/kacatmentes-karacsony/  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_okoisk_hirmondo_2szam.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/OH_okoisk_hirmondo_2szam.pdf
http://getupandgoals.hu/2019/11/27/kacatmentes-karacsony/
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Üdvözlet Szolnokról! - rajzpályázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
„Üdvözlet Szolnokról!” címmel rajzpályázat indul Szolnokon, melynek célja, hogy a 

gyermekek szemüvegén keresztül megismerhessük városunk szépségeit. 
Rajzoljátok le azokat a kedvenc szolnoki helyeket, tereket, épületeket, melyekhez vala-
milyen személyes élményetek fűz, melyekre örömmel gondoltok vissza, amelyek vala-

mi miatt fontosak számotokra. 
De várjuk azokat az alkotásaitokat is, melyek a szívetekhez közeli, már-már elfeledett, 

esetleg titkos helyszíneket mutatják meg. 
 
 

Pályázati kategóriák: 
 

Általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály) 
Általános iskola felső tagozat (5-8. osztály) 

 
A pályázatban való részvétel ingyenes. 

 
A pályázat határideje, beküldési módja: 

 
A pályamunkákat e-mail üzenetben várjuk 2020. december 15-ig a marke-

ting@ph.szolnok.hu e-mail címre.  
 

 

 

Tovább: http://info.szolnok.hu/hirek-m21/udvozlet-szolnokrol!--rajzpalyazat-n10745  

VI. ÉVFOLYAM I. SZÁM 

9. Forrás: http://info.szolnok.hu/hirek-m21/udvozlet-szolnokrol!--rajzpalyazat-n10745  

http://info.szolnok.hu/hirek-m21/udvozlet-szolnokrol!--rajzpalyazat-n10745
http://info.szolnok.hu/hirek-m21/udvozlet-szolnokrol!--rajzpalyazat-n10745
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10. Forrás: unsplash 

10. Forrás: https://www.korosikultura.hu/   
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11. Forrás: https://vfmk.hu/2020/11/17/anime-kor-a-discordon/  

https://vfmk.hu/2020/11/17/anime-kor-a-discordon/


 

 
 

XXV. Jászkun Fotószalon online kiállítás 
 

Tekintsétek meg az alábbi linken a Jászkun Fotószalon online 
kiállítását, a Jászkun Fotóklub megalapításának 40. évében: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Kz8wOiRhYok  
 

Forrás: http://www.agoraszolnok.hu/  

 

*** 
 

Egész decemberben ingyen nézhetjük az ArteKino európai feszti-
vál filmjeit 

 
10 fiatal filmes alkotása szerepel idén a válogatásban, melyek Európa 45 országában 
ingyenesen elérhetőek lesznek december 1–31. között az alábbi linken, egy gyors re-

gisztrációt követően.  
 

Tovább: https://welovebudapest.com/cikk/2020/11/24/egesz-decemberben-ingyen-nezhetjuk-az-artekino-europai-
fesztivalfilmjeit-1  

 

*** 
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13. Forrás: https://vfmk.hu/2020/12/01/a-honap-konyve/  

12. Forrás: pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz8wOiRhYok
http://www.agoraszolnok.hu/
https://www.artekinofestival.com/
https://welovebudapest.com/cikk/2020/11/24/egesz-decemberben-ingyen-nezhetjuk-az-artekino-europai-fesztivalfilmjeit-1
https://welovebudapest.com/cikk/2020/11/24/egesz-decemberben-ingyen-nezhetjuk-az-artekino-europai-fesztivalfilmjeit-1
https://vfmk.hu/2020/12/01/a-honap-konyve/


 

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:   
Orbázi Melinda 

 
 

14. Forrás: unsplash 

 

Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfogal-
mazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az aláb-
bi elérhetőségeken.  

 

 

 

 

Orbazi.Melinda@oh.gov.hu 

 

 

 

 

Hasznos linkek: 

 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 

https://www.oktatas.hu/ 

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

 

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

