
táboroztatási központ, illetve 

létrejött a „TÖRŐDÉS” Szente-

si Gyermek és Diák Alapítvány, 

mint független támogató. Ennek 

a folyamatnak az eredménye-

ként alakult meg 1996-ban a 

Szentesi Gyermek és Ifjúsági 

Kerekasztal – a GYIKA, illetve 

1998-ban a Szentesi Ifjúsági és 

Diák Önkormányzat – a 

SZIDÖK, amely sajátos kisebbsé-

gi önkormányzatként 2000. évtől 

hivatalosan is bekapcsolódott 

Szentes Város Önkormányzata 

munkájába, önálló fejezetet kapva 

az Önkormányzat SZMSZ-ében. 

Ezt az alapozta meg, hogy Szen-

tes Város Önkormányzata és a 

VE-GA Gyermek és Ifjúsági 

Szövetség közhasznú szerződést 

kötött. Ennek keretében az 

önkormányzat átadta vállalt 

ifjúsági közéletfejlesztési felada-

tait a VE-GÁ-nak. 

A VE-GA Gyermek és Ifjú-

sági Szövetségnek a rend-

szerváltás után megkezdett 

legkiemelkedőbb, hosszú 

távú projektje az 1992. év-

ben elkezdett szentesi gyer-

mek és ifjúsági 

közéletfejlesztési projekt-

rendszer, az úgynevezett 

„Szentesi-modell”, ezen 

belül a Szentesi Ifjúsági és 

Diák Önkormányzat – 

SZIDÖK-projekt. 

A tizenéves közéletfejlesztési 

koncepciót a VE-GA egy szakér-

tői köre munkálta ki egy év 

alatt, széleskörű vitára bocsátva 

azt. Ehhez új elméleti alapvetés, 

új – úgynevezett segítői – peda-

gógiai szisztéma kidolgozására 

volt szükség. A konkrét megva-

lósítást tíz évre, gondosan ter-

vezett lépcsőkben gondolták el. 

Az első négy évben az anyagi, 

jogi és intézményes feltételeket 

kívánták megteremteni. További 

két évet szántak egy városi gyer-

mek, ifjúsági és felnőtt segítői 

„kerekasztal” kialakítására, fej-

lesztésére azzal a céllal, hogy 

megteremtődjenek egy városi 

tizenéves önkormányzat megvá-

lasztásának és működésének 

feltételei. Annak konszolidálódá-

sára további négy évet szántak. 

A folyamat keretében valósult 

meg a program közösségi hely 

bázisaként a Szentesi Városi 

Diák Pince és a Magyartési Tá-

bor Központ, mint képzési és 

A közoktatásról szóló több-

ször módosított 1993. évi 

LXXIX. törvény 98. § (2) 

bekezdésének rendelkezése 

szerint létrehozott Orszá-

gos Diákjogi Tanács tagjai-

nak mandátuma 2010. feb-

ruár 1-jén lejár. 

A tanács három tagját az oktatá-

si miniszter, három-három tagját 

pedig a hat-tizennégy éves, illet-

ve a tizenöt-tizennyolc éves 

tanulók képviseletét ellátó or-

szágos diákszervezetek delegál-

ták 2007. február 1-én. A mi-

niszter delegáltjainak mandátu-

ma a miniszter megbízatásának 

megszűnéséig, a szervezetek 

által delegált tagok mandátuma a 

delegálási megállapodás szerint 

három évre szól. 

A tanács újbóli delegálása céljá-

ból az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium felhívással fordul 

mindazon, az 1989. évi II. tör-

vény szerint bejegyzett diákszer-

Bemutatkozik a SZIDÖK 

A TARTALOMBÓL: 

Belső cikk 2 

Belső cikk 2 

Belső cikk 2 

Belső cikk 3 

Belső cikk 4 

Belső cikk 5 

Diák-

önkormányzati 

portál 

6 

Felhívás az Országos Diákjogi Tanács 

tagjainak megválasztására 

Diákjogi hírek 
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Változatlan for-

mában szabadon 

terjeszthető. 

A Diákközéletért 

 Alapítvány ingyenes 

kiadványa 

Folytatás az 5. oldalon. 

Folytatás az 3. oldalon. 
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„Figyelemfelkeltés 

céljából helyezzen 

ide egy érdekes 

mondatot vagy 

idézetet a 

szövegegységből.” 

Képhez vagy ábrá-

hoz tartozó felirat 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 
Ez a cikk 150-200 szót tartal-

mazhat. 

A hírlevél reklámeszközként 

történő használatának egyik 

előnye, hogy újra felhasználha-

tók a különböző marketing-

anyagok, például a sajtóközle-

mények, a piackutatások, 

illetve a beszámolók. 

Bár a hírlevél fő célja, hogy 

eladja a terméket vagy szolgál-

tatást, a sikeres hírlevél kulcsa 

az olvasók hasznos informáci-

ókkal történő ellátása. 

Ennek egyik legjobb módja, ha 

saját cikkeket, 

eseménynaptárat vagy egy új 

terméket reklámozó különle-

ges ajánlatot illeszt a hírlevél-

be. 

A weben is kereshet anyagot, 

vagy kutathat „töltelékcikk” 

után. A cikkek sok témát 

felölelhetnek, de lehetőség 

szerint legyenek rövidek. 

A hírlevélhez felhasznált anya-

gok nagy része a saját web-

helybe is beilleszthető. A 

Microsoft Publisher program-

ban lehetőség van a hírlevél 

webhellyé történő egyszerű 

átalakítására. Így a hírlevelet 

befejezése után csak konver-

tálni kell, és már fel is teheti a 

webre. 

legyen a cikkel és emelje ki 

annak mondanivalóját. Kerülje 

a tartalomtól eltérő témájú 

képeket. 

A Microsoft Publisher több 

ezer ClipArt képet tartalmaz, 

amelyeket importálással beil-

leszthet a hírlevélbe, emellett 

számos eszköz áll rendelke-

zésre saját ábrák és szimbólu-

Ez a cikk 75-125 szót 

tartalmazhat. 

A képek vagy ábrák 

kiválasztása fontos 

lépés a hírlevél tartal-

mának összeállítása 

során. 

A kép kiválasztásánál 

ügyeljen arra, hogy a 

kép összhangban 

mok létrehozásához is. 

A képet kiválasztás után he-

lyezze a cikkhez közel. Ügyel-

jen arra, hogy a képfelirat a 

kép mellett legyen. 

Ha a hírlevelet belső körök-

ben kívánja terjeszteni, részle-

tesebben bemutathat néhány, 

a saját szakterületre vonatko-

zó új eljárást vagy fejlesztést. 

Készíthet értékesítési grafiko-

nokat vagy bevételi statisztiká-

kat, amelyek jól érzékeltetik 

az üzlet fejlődését. 

Egyes hírlevelekben olyan 

visszatérő hasáb található, 

amelyet minden kiadás alkal-

mával frissítenek. Ez tartal-

mazhat például híreket, 

könyvismertetést, a vállalat 

elnökének levelét vagy egy 

vezércikket, de ezt a hasábot 

fenntarthatja például az új 

alkalmazottak, illetve a legfon-

tosabb ügyfelek vagy forgalma-

zók bemutatására is. 

Ez a cikk 100-150 szót tartal-

mazhat. 

A hírlevelekben közzétehető 

témák listája gyakorlatilag 

végtelen. Írhat a saját szakte-

rülettel kapcsolatos legújabb 

technológiákról vagy újítások-

ról. 

Ismertetheti az üzleti vagy 

gazdasági trendeket, illetve az 

ügyfelek és a vásárlók számára 

előrejelzéseket készíthet. 

Képhez 

vagy ábrá-

hoz tartozó 

felirat 

D I Á K J O G I  H Í R E K  
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Ez a cikk 150-200 szót tartalmaz-

hat. 

A hírlevél reklámeszközként törté-

nő használatának egyik előnye, 

hogy újra felhasználhatók a külön-

böző marketinganyagok, például a 

sajtóközlemények, a piackutatások, 

illetve a beszámo-

lók. 

Bár a hírlevél fő 

célja, hogy eladja a 

terméket vagy szol-

gáltatást, a sikeres 

hírlevél kulcsa az 

olvasók hasznos 

információkkal történő ellátása. 

Ennek egyik legjobb módja, ha 

saját cikkeket, eseménynaptárat 

vagy egy új terméket reklámozó 

különleges ajánlatot illeszt a hírle-

vélbe. 

A weben is kereshet anyagot, vagy 

kutathat „töltelékcikk” után. A 

cikkek sok témát felölelhetnek, de 

lehetőség szerint legyenek rövi-

dek. 

A hírlevélhez felhasznált anyagok 

nagy része a saját webhelybe is 

beilleszthető. A Microsoft Publis-

her programban lehetőség van a 

hírlevél webhellyé történő egysze-

rű átalakítására. Így a hírlevelet 

befejezése után csak konvertálni 

kell, és már fel is teheti a webre. 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Közoktatási Szakállamtitkár Titkársá-

ga (1055 Budapest, Szalay u. 10-

14.) címére ODJT választás 

megjelöléssel. 

 A jelentkezéseket postai úton 

juttassák el a megadott címre. 

 A jelentkezésnek az alábbiakat 

kell tartalmaznia: 

Hatályos alapszabály másolati pél-

dány 

Bírósági végzés hiteles - 30 napnál 

nem régebbi - másolata 

A képviselő nyilatkozatát arról, 

hogy ki képviseli a delegálási eljá-

rás során a szervezetet 

(amennyiben nem azonos a szer-

vezet bírósági nyilvántartásban 

szereplő képviselőjével) 

Új jelentkezést kell benyújtania 

azoknak a szervezeteknek is, akik 

részt vettek az előző delegálási 

eljárásban. 

A jelöléshez szükséges adatlapokat 

a hatályos delegálási megállapodás 

tartalmazza. 

  

Az Oktatási és Kulturális Miniszté-

rium a bejelentkezett szervezete-

ket összehívja az 

 Országos Diákjogi Tanács tagjai-

nak megválasztására 

2010. február 5-én 1000 órára 

az Oktatási és Kulturális Miniszté-

rium 101. termébe 

  

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága 

vezetekhez, amelyek a törvényi 

feltételeknek megfelelnek, és részt 

kívánnak venni a tanács tagjainak 

delegálásában. 

A delegálásban azok az országos 

diákszervezetek vehetnek részt, 

amelyek tagjainak többsége az 

adott, tehát hat-tizennégy vagy 

tizenöt-tizennyolc éves korosztály-

ból kerül ki. Továbbá alapszabá-

lyuk és tevékenységük alapján a 

tanulók képviseletét vagy annak 

elősegítését látják el. 

 Az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium felkéri a delegálásban érde-

kelt szervezeteket, hogy a delegá-

lásban való részvételi szándékukat 

kinyilvánító jelentkezésüket, vala-

mint a jelölésre vonatkozó doku-

mentumokat  2010. január 31-ig 

(vasárnap 24.00 óráig) adják postá-

ra az alábbi címre: 

Képhez 

vagy ábrá-

hoz tarto-

zó felirat 

Felhívás az Országos Diákjogi Tanács 

tagjainak megválasztására 

Bejelentkezési 

határidő: 

2010. január 31. 

 

ODJT választás: 

2010. február 5. 

http://www.okm.gov.hu/letolt/oknt/doc/odjt_delegmeg_090428.pdf


O L D A L  4  

„Figyelemfelkeltés 

céljából helyezzen 

ide egy érdekes 

mondatot vagy 

idézetet a 

szövegegységből.” 

Képhez vagy ábrá-

hoz tartozó felirat 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 
Ez a cikk 150-200 szót tartal-

mazhat. 

A hírlevél reklámeszközként 

történő használatának egyik 

előnye, hogy újra felhasználha-

tók a különböző marketing-

anyagok, például a sajtóközle-

mények, a piackutatások, 

illetve a beszámolók. 

Bár a hírlevél fő célja, hogy 

eladja a terméket vagy szolgál-

tatást, a sikeres hírlevél kulcsa 

az olvasók hasznos informáci-

ókkal történő ellátása. 

Ennek egyik legjobb módja, ha 

saját cikkeket, 

eseménynaptárat vagy egy új 

terméket reklámozó különle-

ges ajánlatot illeszt a hírlevél-

be. 

A weben is kereshet anyagot, 

vagy kutathat „töltelékcikk” 

után. A cikkek sok témát 

felölelhetnek, de lehetőség 

szerint legyenek rövidek. 

A hírlevélhez felhasznált anya-

gok nagy része a saját web-

helybe is beilleszthető. A 

Microsoft Publisher program-

ban lehetőség van a hírlevél 

webhellyé történő egyszerű 

átalakítására. Így a hírlevelet 

befejezése után csak konver-

tálni kell, és már fel is teheti a 

webre. 

legyen a cikkel és emelje ki 

annak mondanivalóját. Kerülje 

a tartalomtól eltérő témájú 

képeket. 

A Microsoft Publisher több 

ezer ClipArt képet tartalmaz, 

amelyeket importálással beil-

leszthet a hírlevélbe, emellett 

számos eszköz áll rendelke-

zésre saját ábrák és szimbólu-

Ez a cikk 75-125 szót 

tartalmazhat. 

A képek vagy ábrák 

kiválasztása fontos 

lépés a hírlevél tartal-

mának összeállítása 

során. 

A kép kiválasztásánál 

ügyeljen arra, hogy a 

kép összhangban 

mok létrehozásához is. 

A képet kiválasztás után he-

lyezze a cikkhez közel. Ügyel-

jen arra, hogy a képfelirat a 

kép mellett legyen. 

Ha a hírlevelet belső körök-

ben kívánja terjeszteni, részle-

tesebben bemutathat néhány, 

a saját szakterületre vonatko-

zó új eljárást vagy fejlesztést. 

Készíthet értékesítési grafiko-

nokat vagy bevételi statisztiká-

kat, amelyek jól érzékeltetik 

az üzlet fejlődését. 

Egyes hírlevelekben olyan 

visszatérő hasáb található, 

amelyet minden kiadás alkal-

mával frissítenek. Ez tartal-

mazhat például híreket, 

könyvismertetést, a vállalat 

elnökének levelét vagy egy 

vezércikket, de ezt a hasábot 

fenntarthatja például az új 

alkalmazottak, illetve a legfon-

tosabb ügyfelek vagy forgalma-

zók bemutatására is. 

Ez a cikk 100-150 szót tartal-

mazhat. 

A hírlevelekben közzétehető 

témák listája gyakorlatilag 

végtelen. Írhat a saját szakte-

rülettel kapcsolatos legújabb 

technológiákról vagy újítások-

ról. 

Ismertetheti az üzleti vagy 

gazdasági trendeket, illetve az 

ügyfelek és a vásárlók számára 

előrejelzéseket készíthet. 

Képhez 

vagy ábrá-

hoz tartozó 

felirat 
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A SZIDÖK két legfontosabb szer-

ve a küldöttgyűlés, mely a válasz-

tókörzetben megválasztott küldöt-

tekből álló szerv és a képviselőtes-

tület. Mindegyik választókörzet, 

illetve mindegyik gyermek és ifjú-

sági civilszervezet öt fő küldöttet 

delegálhat, amelyek egyike a testü-

letbe titkos szavazással megválasz-

tott képviselő. A választási körze-

tek a városban működő általános 

és középiskolák, 

valamint a civil 

ifjúsági szerve-

zetek is képvi-

seltethetik ma-

gukat. Mivel a 

szidökösök 

többsége általá-

nos és középis-

kolás diák, 

ezért a választás 

következetes és 

demokratikus 

megvalósulásá-

ért a meghatal-

mazott, felnőtt 

segítői kör a 

felelős. A vá-

lasztásokat évenként hirdeti meg a 

küldöttgyűlés. Ekkor történik a 

középiskolás korú ifjúsági polgár-

mester és az általános iskolás-korú 

helyettese megválasztása titkos 

szavazással. A választás lebonyolí-

tását Szentes Város Önkormány-

zatának megbízottja ellenőrzi. 

  

A SZIDÖK a fiatalok és a diákok 

választott, önkormányzati elven 

működő ifjúsági, illetve diákérde-

keket képviselő és védő, demokra-

tikus módon működő, helyi ifjúsági 

tanács. Fontos feladatának tartja a 

fiatalok által létrehozott szerveze-

tek támogatását. Célkitűzései kö-

zött szerepel, hogy megismertesse 

a fiatalokkal a demokrácia szabá-

lyait, képzéseket szervezzen olyan 

témákban, amelyek későbbi éle-

tükben segítséget nyújthatnak 

nekik. Táborokat és találkozókat 

szervez tagjainak és a hazai, illetve 

a külföldi partner szervezetei szá-

mára. Vállalja, hogy közvetíti a 

város képviselőtestülete felé a 

helyi gyerekek, serdülők és fiatalok 

véleményét, javaslatait és igényeit. 

A szidökösök életük más területén 

is aktívak, tevékenyek, hiszen so-

kan közülük különböző együtte-

sek, szakcsoportok tagjai, és szoci-

álisan érzékenyebbek kortársaik-

nál. A SZIDÖK a felnőtt önkor-

mányzat által számára biztosított 

költségvetési keretből, pályázati 

nyereményekből és támogatások-

ból gazdálkodik. 

 

A SZIDÖK állandó meghívott 

Szentes Város Önkormányzata 

képviselőtestülete és bizottságai 

üléseire véleményezési és kérdés-

feltevési joggal minden ügyben. 

Kiemelendő, hogy ezen jogokat 

nem korlátozták csak a gyermek, 

az ifjúsági és diák ügyekre. Szentes 

Város Önkormányzata munkájának 

elismeréséként, a SZIDÖK javasla-

tára 2003. évben „Az év ifjúságba-

rát települési önkormányzata” 

címet kapta. 

A SZIDÖK minden évben lebo-

nyolít olyan programokat, melyek 

már hagyományosnak számítanak. 

Ilyen például a 

„LEGTALPRAESETTEBB DIÁK” 

vetélkedő vagy a SZIDÖK Mikulás 

megérkezése a helyi kórház gyer-

mekosztályára.  

2001. évben a képviselőtestület a 

SZIDÖK javaslatára „Szentes Vá-

ros Ifjúsági Közéleti-díja” címmel 

új kitüntetést alapított. Ez minden 

évben, a Nemzetközi Gyermekna-

pon, a SZIDÖK javaslatára kerül 

átadásra annak a tizenévesnek és 

felnőtt segítőnek, akire a város-

unkban élő illetve tanuló tizenéve-

sektől a leg-

több, megfele-

lően indokolt 

javaslat érkezik. 

 

A fiatalok jelen-

tős része nem 

azért kapcsoló-

dik be a 

SZIDÖK mun-

kájába, mert 

érdekli őket az 

ifjúsági önkor-

mányzat mun-

kája vagy a 

közélet, sokkal 

inkább elküldik 

őket egy-egy SZIDÖK ülésre. A 

barátságok, a társaság, az élmé-

nyek és a jó programok a leggya-

koribb okai annak, ami miatt ma-

radnak. Jelentős részük később is 

marad, mint a SZIDÖK tevékeny-

ségeinek segítője. 

„A SZIDÖK a 

fiatalok és a 

diákok választott, 

önkormányzati 

elven működő 

ifjúsági, illetve 

diákérdekeket 

képviselő és védő, 

demokratikus 

módon működő, 

helyi ifjúsági 

tanács.”  



A www.diakonkormanyzat.hu web-

oldal célja, hogy  

 teret biztosítson országos, regi-

onális, helyi és intézményi szintű 

diákönkormányzatok bemutat-

kozásának, saját weboldal kialakí-

tásának; 

 elősegítse a diákönkormányza-

tok közti kapcsolatfelvételt, 

tapasztalatcserét, a jó gyakorlat 

bemutatását, közös projektek 

indítását; 

 elérhetővé tegye a diákönkor-

mányzatoknak szóló pályázati 

felhívásokat; 

 diákok aktív részvételével tudó-

 

 

 

 A 2007. október 30-án 

Zánkán, az Országos Diákpárlemen-

ten elfogadott ajánlás több pontjában 

is rögzítették a küldöttek a diákön-

kormányzatok internetes megjelené-

sének, információhoz jutásának szük-

ségességét. A Diákközéletért Alapít-

vány – az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium támogatásával – a 

diákönkormányzati portált úgy ter-

vezte meg, és úgy működteti, hogy 

az Országos Diákparlament ajánlásá-

ban foglaltakat maradéktalanul telje-

síti. 

sítson diákrendezvényekről; 

 szakértők segítségével választ 

adjon a diákönkormányzatokat 

és a diákjogokat érintő kérdések 

megválaszolásához; 

 elektronikus alapú ismeretter-

jesztést folytasson 

diákönkormányzati, diákjogi 

témában pedagógusok és diákok 

számára; 

  bemutassa a témában hozzáfér-

hető papír alapú kiadványokat; 

 segítsen kapcsolatot teremteni a 

civil szervezetek és a diákönkor-

mányzatok között. 

7630 Pécs, Rezgő u. 13. 

Telefonszám: 20/5388-456 

www.diakjog.hu 

E-mail: info@diakjog.hu 

A Diákközéletért Alapítvány fő feladatának a 

közoktatással kapcsolatos jogi ismeretterjesz-

tést tartja. Célunk, hogy az iskolai, kollégiumi 

élet minden szereplője tisztában legyen jogai-

val és kötelezettségeivel, ily módon elősegítve 

az intézmények jogszerű működését. 

Fő tevékenységeink: 

 jogi tanácsadás diákoknak, szülőknek és 
pedagógusoknak iskolajogi kérdésekben; 

 iskolajogi ismeretterjesztő előadások tartá-
sa tantestületek és diákok részére; 

 diákjogi, diákönkormányzati honlapok mű-
ködtetése; 

 diákönkormányzati képzések lebonyolítása; 
 az iskolai jogalkalmazás napi gyakorlatának 

kutatása; 
 részvétel a diákok érdekeit és jogait befo-

lyásoló jogszabályok véleményezésében. 

 

Diákközéletért Alapítvány 

Diákönkormányzati portál 

A kiadvány 

 

 

támogatásával jött létre. 

www.diakjog.hu 
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