
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Végigjártuk az elsősöket, 

hogy megbizonyosodjunk 

róla, jól érzik magukat két 

hónap után a Mórában. 

Örömmel vettük a 

megerősített hírt, 

miszerint egy-egy laptop 

lehet a jutalma a jól tanuló 

mórásnak. 

Utánajártunk, milyen 

változások 

vonatkoznak ránk 

szeptembertől, és mi 

fán terem az 

erkölcstan. Biztos forrásból 

nyomoztunk: Mi az 

oka a dorogi 

vízminőségnek? 

Megtudtuk, mit csípnek a 

lányok a fiúkban és 

fordítva. 

Végigpásztáztuk a 

folyosókat, 

megfigyelve a divatot, 

és bekukkantottunk a 

termekbe, ahol komoly 

munka folyt. 

Egy suli, ahová mindenki szívesen jár.  

Egy gyerekkor, amely itt és most játszódik. 

Haverok, akik olyanok, mint Te. 

Egy közösség, amelynek Te is tagja vagy.  

Mórások, akik veled együtt nőnek fel.  

Nyolc év, amit nem felejtesz el. 
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Megint elkezdtünk egy új tanévet. Itt nincsenek tengerek, nincs 

napolaj, nincs fürdőruha, de van matek példa és van házirend. 

Bár sajnáljuk, hogy megint elmúlt a véget nem érő alvások 

időszaka, ismét eljött az ősz, de kíváncsian tekintünk az 

ismeretlenbe. 

Végre viszontláthatod 

osztálytársaidat és belevetheted 

magad a pörgős hétköznapokba. Tedd 

szívedre a kezed és valld be őszintén: 

ugye, hogy míg az egyik szemed sír a 

vakáció 

vége 

miatt, 

addig a 

másik 

nevet? 
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Itt tapasztaljuk meg először, milyen is 

a félelem. Milyen érzés az, amikor a 

tanár lassan, néma csendben 

lapozgatja a naplót, mi nem 

készültünk, s magunkban fogadkozunk: 

„Csak most ne! Következő órára 

becsszó, hogy tanulok, csak ezt éljem 

túl!”  - s ezt persze rendre eljátsszuk 

a következő órán is.  
 

A naplóban még tiszta oldalak, üres rublikák. Próbáljuk elhitetni, 

hogy talán meg is komolyodtunk, de a fel-felcsillanó szemek, a 

cinkos mosoly elárul minket. Ugyanolyan gyerekek vagyunk, mint 

tavaly. Senki se változott, csak egy évvel öregebbek lettünk. Kicsit 

ugyan fájlaljuk, hogy már megint az egyenletek meg a fogalmak 

töltik ki a mindennapjainkat, de milyen unalmas is lenne az életünk 

ezek nélkül az elmaradhatatlan számonkérések nélkül! 
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Butaság lenne rossz szájízzel végigszenvedni az 
egészet, amikor nevetve, vidáman is 
eltölthetjük ezt a csekély tíz hónapot.  

A rossz élményeket sokszor gyorsan elfelejtjük, a jó 
dolgok néha egy életen át is elkísérnek… 
 

Szeptember 1-jén ők 51-en 

immár irigyelt végzősökként 

léptek be a suli épületébe. De 

vajon tényleg irigylésre méltó 

a helyzetük? Egy biztos: a 

nyolc év legzsúfoltabb, 

legeseménydúsabb évének 

néznek elébe. Küszöbön a 

pályaválasztás, ezért muszáj 

ráhajtani. Ám a mi 

nyolcadikosainkat nem olyan 

fából faragták. Ők mindent 

megtesznek azért, hogy az 

utolsó évük valóban felejthetetlenné váljon, nemcsak önmaguk, de a Móra 

összes tanára és diákja számára is. 

Itt tanuljuk meg azt is, mi is az a valódi csapatmunka. 

Hiszen mi másnak lehetne azt nevezni, amikor húsz gyerek 

néz bágyadt, szinte könnyes szemekkel tanárára, 

dolgozathalasztást kérlelve. Itt kapjuk az első nagy 

pofonokat, és itt érnek az első igazán nagy örömök is.  
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Vegyünk 

tizenkilenc 
izgő-mozgó, 

eleven nebulót, 

akiknél 
előfordulhat, 

hogy nem 
ahhoz van 

éppen kedvük, 

mint amit 
tenni kellene. 

Az is 
előfordulhat, 

nem egyszerre 

kell a mosdóba menniük, vagy a tizenkilenc apróság nem egy 
időben szomjazik meg. Honnan tudná egy hatéves, hogy ha ki 

szeretné fújni az orrát, és kellene az asztalfiókból egy 
zsebkendő,  azt már szünetben be kellett volna szereznie, 

hogy ne zajongjon az órán a mászkálásával? Sőt, ha már ezt 

a zsepit elhasználta, mit kezdjen vele? Ki kellene dobni a 
kukába? Akkor viszont megint fel kell állnia, ami 

felbosszantja a tanító nénit, mert neki éppen vécézni, inni, 
orrot fújni, zsepit kivinnie kellett, igaz nem akkor, amikor 

szabad volt. De tehet ő arról, hogy ő még ilyen kicsi? 

 

Igen. Ők a kis elsősök. Elevenségükkel betöltik a líceum udvarát. 

     

 egyik diákszerkesztőnk az elsősök közé vegyülve Tóth Fannit 

faggatta arról, hogy érzi magát a Mórában. 

 

×Fanni elmondta, hogy már nagyon vágyott az iskolába, és két 

hónap után is remekül érzi magát. Bár kicsit hiányzik még 

az óvó néni, de a tanító néni kedvessége ezt sokszor 

feledteti. Mivel tavaly járt OVISULI-ba, nem sok váratlan 

meglepetés érte az iskolában. Az egyetlen dolog, ami kicsit 

megterhelő és fárasztó, az a napi öt tanítási óra. 

 

Aki kérdezett: Tóth Dóra /6.b/ 

Az 
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Egyszer egy elsős azt mondta a tanító  

néninek: 

- Nagyon tetszik tanító néni az apukámnak. 

- Nahát! És miért? 

- Úgy hasonlít a nagymamámra. 

 

 

Két elsős beállít a tanáriba. 

- Mi  tanító nénit keressük. 

- De hogy hívják? 

- Nem tudjuk. 

- Akkor mondjátok el, hogy néz 

ki! 

- Sárga haja van, kicsit öreg, kicsit kövér. 

 

   

 Az egyik tanító feketéről szőkére festette a 

haját. Mikor az osztályából egy gyerek 

meglátta, ezt mondta: 

 

 

 

 

 

 

 

A füzetével a kezében odaáll a kis 

elsős a tanító néni elé: 

- Apukám azt üzente a tanító 

néninek, hogy egy kicsit 

tessék nagyobb csillagot 

írni a füzetemre, mert a 

szomszédék Julcsijának 

nagyobb van!  

Hallottad 
már? 

- Jó koszos lehetett 

eddig a tanító néni 

haja! 
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Azt szeretnénk, hogyha 

igazgató bácsi mondana 

néhány biztató szót a 

mórásoknak, és 

megerősítené a tanévnyitón 

elhangzottakat, miszerint 

idén is komoly jutalom jár a 

legjobban tanulóknak és a 

legtöbbet javítóknak. 

Megint  két laptop vár gazdára  

 

Ha visszagondoltok, a tanévnyitón a polgármester úr helyett 

bejelentettem, hogy ebben a tanévben is két laptop fog gazdára 

találni hasonlóan az előző tanévhez. Az egyiket az fogja 

megkapni, aki a legtöbbet javított az előző tanévhez képest, a 

másikat pedig sorsolni fogjuk azok közt, akik az előző tanévben 

is kitűnők voltak és idén is azok lesznek.     

Sose késő 

elkezdeni! 
Még semmi sincs 

későn, hiszen még 

csak bő két hónap 

telt el a tanévből. 

A hátralévő több 

mint száz tanítási 

nap alatt még 

nagyon sokat 

lehet tanulni.   
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Magadnak tanulsz! 

 Szeretném felhívni a figyelmét minden diáknak, hogy nem az 

iskolának tanul, hanem saját magának. Ő tudja ezzel 

megalapozni a saját életét, hiszen ma olyan időket élünk, amikor 

nem könnyű boldogulni ebben a bonyolult, összetett világban. 

Azt tudnám javasolni minden egyes diáknak, hogyha még eddig 

nem kezdett neki a tanulásnak, akkor gyorsan kezdje el, vagy ha 

már belekezdett, akkor ugyanilyen intenzítással folytassa, vagy 

ha még tud, tegyen rá egy lapáttal. Egyrészt azért, mert ezt a 

tudást nem tudja tőle senki elvenni, másrészt pedig a fent 

említett díjakért, amit polgármester úr felajánlott.  

 

Érdemes ráhajtanod! 

Ha visszagondoltok, ez már a harmadik páros laptop-akció lesz 

az iskolánkban, tehát év végén az 5. és a 6. tanuló fogja 

megkapni.  

 
Akik igazgató bácsival beszélgettek:    
         Kövér Kíra és  

              Béres Panna (6.b) 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Az iskolatej után beérett az 
iskolagyümölcs-program is 
 

Iskolánk csatlakozott az 
iskolatej-programhoz és az 
európai uniós szinten is 
újrainduló iskolagyümölcs-
programhoz. Az idei tanévtől 
nemcsak tejterméket, hanem 
almát és gyümölcslevet is 
kapnak a gyerekek.    
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* 2013. január 1-jétől kerültek a települési 

önkormányzatok által fenntartott 

köznevelési intézmények állami fenntartásba. Az oktatás szakmai 

irányítását ennek eredményeként átvette a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ. A mi iskolánk a hajdúböszörményi 

tankerülethez tartozik.  

*Kötelező ősztől felmenő rendszerben, az első és az ötödik 

évfolyamon a hittan és az erkölcstan tartárgyak közül választani. 

*Köznevelési Híd-programok indultak, amelynek célja egyrészről 

azon gyermekek nevelése, tanítása, akik nem jutottak be a 

középiskolába, illetve azok számára is, akik az általános iskolát sem 

tudják befejezni. Őket sajátos tanítási módszerrel segítik, hogy a 

társadalom hasznos tagjaivá váljanak. 

*Tavaly szeptembertől kezdődően, felmenő rendszerben, az 1., 5., 9. 

évfolyamosoknak kötelező a mindennapi testnevelés bevezetése. 

Idén tehát mindennapos testnevelési 

órájuk van nálunk a másodikosoknak 

és a hatodikosoknak is.  

 

*2013. szeptember 1-jétől minden 

elsős térítésmentesen kapta meg 

tankönyveit. 

 

  Utánanézett és    

     összeállította:  

 

Urbán Emese  /6.b/ 
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Erkölcsösnek lenni nem más, mint emberségesnek lenni – olvashatjuk 

az egyik hittudományi főiskola honlapján. Mennyire igaz! Bár a heti 1 

óra erkölcstan nem 

oldja meg az erkölcsi 

nevelést, itt 

mindenkinek össze 

kell fognia. 

Tanárnak, szülőnek, 

szomszédnak, 

rokonnak, barátnak 

egyaránt. 

 

Miért tartja jónak az erkölcstan oktatását? 
– kérdeztük Major Olivér tanár bácsitól.  

- Az erkölcstan egy új tantárgy, amit az elsős és ötödikes gyerekek 

szeptembertől választhattak. Lényegében egy másik osztályfőnöki 

órával ér fel. Véleményformáló hatása van. Különböző szituációs 

játékokat próbálunk el, amelyek kapcsán a gyerekek elmondhatják 

saját véleményüket az élet bármilyen helyzetéről. Ez egy igazi 

beszélgetős óra. 

Benedek Nándor 6.b 

 

 
A Bolyai Matematika Csapatverseny legeredményesebb tanulói: 12. helyezés: 

Gyuró András, Gergely Kristóf, Szalka Jázmin, Gál Hedvig (5. évfolyam) 

9. helyezés: Beke Norbert, Oláh Dávid, Krucsó József, Beke Zoltán (8. évfolyam) 
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Diákszerkesztők járták a folyosót, a líceum udvarát, kezükben tollal és 

papírral, hogy strigulázzanak. Fiúk és lányok véleményét kérdezték az 

ellenkező nemről. Több mint kétszáz diák véleményét összegezték. 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

dögös

kalandvágyó

tehetséges

ápolt

van humora

 Ki a tökéletes lány? - a fiúk 
 szerint 



 13   

 
 

A fiú-lány barátságok minden iskoláskorú 

diákot valamilyen módon utolérnek. Ez alól 

a mórások sem kivételek. Elég végigmenni 

a folyosón vagy az udvaron, a csintalanul 

mosolygós arcok sok mindent elárulnak. 

Nemcsak alsósok körében fordul elő, hogy 

legyeskednek a kiszemelt „áldozat” körül, 

hanem a saját stílusukat kereső tinik is 

próbálkoznak a hódítással. 

Amint az ábra mutatja: a lányok a belső 

értékeket tartják a legfontosabbnak egy 

fiúban, ezzel szemben a fiúknak az jön be 

egy lány kapcsán, ha az külsőleg jól néz ki.  

Mindenki döntse el magában, kinek mi az érték, amikor szeretne 

megismerkedni valakivel. 
 

Akik az adatokat kielemezték:  

Béres Panna és  

Krucsó Annamária a 6. b-ből 

0 20 40 60 80 100

jó dumás

figyelmesen kedves

vagányul beszél

kiválóan tanul

izmos, sportos

Ki a tökéletes fiú - a lányok szerint 
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A világhálón hivatalosan poweriser néven forgalmazott 

masinára  már számos érdekes becenevet aggattak: 

birodalmi lépegető, kenguruláb. 
 

Szerkesztette: Almási Dénes a 6.b-ből 

 

Szerintem ti is álmodoztatok már arról, hogy úgy 

szökkenjetek, mint egy kenguru. Manapság ez már 

nem lehetetlen. Köszönhető a tudósoknak, akik 

lemásolták ennek az érdekes állatnak a 

legnagyobb képességét. Én leszek az a 

„detektív”, aki kideríti, melyik a 

hatékonyabb.  

Míg a kenguru akár a 8 métert is 

megugorja, addig a mechanikus 

rokona másfél-két méter magasságra 

bír szökellni. Ezzel 1:0 a kenguru 

javára. Kevesen tudják, hogy a 

kenguru lába másban is 

fantasztikusabb az emberétől: a 

lábában futó vérerekkel képes 

hűteni magát. Máris 2:0-ra nyert 

az Ausztráliában őshonos kenguru.  

Te azért ne aggódj, a kengurulábazást fokozott népszerűsége 

miatt bármikor kipróbálhatod. Fantasztikus érzés. 
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HIÁNYZIK… 
A korai kelés, az állandó reggeli biciklizés, a délutáni visszajárás, a 

feledékenységünk miatti büntik… néha kicsit sok(k). Az igazi sokkot 

viszont akkor kaptuk, amikor egyik reggel a másodikra felkullogva azzal 

kellett szembesülnünk, hogy eltűnt az imádott kanapénk. 

Az a bútordarab, amire a szünetekben jókedvűen 

lehuppantunk, ahol a csajokkal jókat dumcsiztunk, vagy 

ahová üres terem híján az órák után egy-egy rövid 

beszélgetésre félrehúzódtunk. Az imádott kanapé, amiért 

reggelente megérte felkelni, az enyészeté lett. 

    Fürj Liliána (6.b)  

 

 

A TANÁROK RÉMÁLMA… 
A tanárok gyakran dühösek lesznek, ha egy vagy több diák az órájukon 

nyüzsög, beszélget vagy zavarja a többiek munkáját. Az ilyen 

esetekben a tanár odamegy a problémás gyerekhez, esetleg óra után 

elbeszélget vele, ha pedig még ez sem hatásos, felhívja valamelyik 

szülőt, hogy beszélgessenek el otthon a gyerek viselkedéséről. Ha 

viszont a tanuló másnap ismét kóstolgatja a tanárt és próbára teszi a 

türelmét, akkor ő kénytelen lesz felemelni a hangját, hogy megértesse 

vele az iskola rendjét és a diákok kötelességeit.  

Én – szemlélő diákként – úgy 

gondolom, hogy az ilyen tanuló a 

tanárok rémálma. Ugyancsak 

diákként kérdezem azt is: melyik az 

a gyerek, aki nem vágyik dicséretre, 

egy kedves mosolyra 

vagy egy jószóra? 
 

 

     Dálnoki Dóra (6.b)  
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- Márciusban 

megváltozott Dorogon a víz 

minősége. Sokan 

panaszkodnak sárga színére 

és kellemetlen szagára. Mi 

okozta ezt a változást? 

 

- 2012 év végén meg 

kellett felelni a városnak egy 

európai uniós vállalásnak. Ennek keretén belül az arzént, ami addig 

benne volt, azt majdnem teljesen ki kellett venni. Ezt egy olyan 

technológiával oldottuk meg az elmúlt év decemberétől kezdődően, 

amelynek keretében a vízmű dolgozói a vízhez vas-szulfátot 

adagoltak. Ez fogta meg az arzént, ami nem engedte már a 

hálózatba kimenni. Viszont nem a nagy szűrőberendezés, hanem 

ideiglenes szűrők működtek, az már nem tudta kiszűrni a többlet 

vasat és a többlet ként, ami ráment a rendszerre, ettől lett a víz színe 

sárga és ettől lett az a kellemetlen szaga. Sajnos a kénnek van egy 

kísérő szúrós szaga. Az ÁNTSZ folyamatosan, majdnem hetente 

vizsgálta a vízmintákat, melynek az eredményei a város honlapján 

is megtekinthetők.  

- A lakosság úgy remélte, hogy a régi helyzet hamarosan visszaáll. 

Tud nekünk valami biztatót mondani? 

- Mindenféleképpen. Már az elmúlt hetekben is érzékelhető volt, 

hogy lezárult a vízműtelep rekonstrukciója: ki lettek cserélve a 

szűrők, és minden olyan, ami a biztonságos vízellátást tudja 

biztosítani a városnak. Sajnos a város ivóvíz-hálózata lassan 50 
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éves, amihez eddig senki nem nyúlt hozzá. Most egy európai uniós 

pályázat lehetőséget adott  a teljes vízműtelep felújítására, mint 

ahogy Tedejnek és Görbeházának is. Mi koordináljuk és vezetjük a 

folyamatot. A hálózat-rekonstrukció keretében 36 olyan mosató 

csomópont épülti a város különböző részein, aminek munkálatait 

már jó ideje  lehet látni.  

- Hogy kell ezt elképzelni? 

- Eddig ez úgy történt, hogy a tűzcsapokat megnyitották és nagy 

nyomáson kimosták a csöveket. Most viszont ez a fajta technológia 

arra ad lehetőséget, hogy betesznek egy mosószivacsot, ráengedik a 

víznyomást, és a lerakódott szennyeződést a szivacs maga előtt 

tolja. Ez tökéletesen letisztítja a cső belső falát. Így a hálózat 

tisztántartása, karbantartása folyamatosan biztosított. 

- Sokan jó ideje ásványvizet isznak és azzal is főznek. Mennyire 

biztonságos a csapvíz fogyasztása? – kérdeztük zárásként a 

polgármester úrtól, miközben az irodájából, ahol előzetesen a 

beszélgettünk, autóval egyenest oda mentünk, ahol a nagy dolgok 

zajlanak: a vízműtelepre. 

                    
 

Ott a polgármester úr elmondta, hogy a dorogi vizet a szakemberek 

folyamatosan vizsgálták. Egyre jobb mérési eredményeket kap a 

vízműtelep annak tekintetében, hogy milyen ásványianyag-

összetétele van a víznek. Bízunk benne, hogy minél előbb ismét 

olyan víz fog kifolyni a csapokból, amilyen az előző időszakban 

volt – zárta le a beszélgetésünket Csige Tamás, Hajdúdorog 

városának polgármestere. 
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Búcsúzóul pedig engem is megkínált egy pohár 

vízzel, ami már csöppet sem emlékeztetett a 

hónapok óta tartó látványra, ugyanis kristálytiszta 

volt, szagmentes, friss és ízletes. 

Olyan, amilyennek hamarosan 

lennie kell. Egészségünkre! 

Készítette:  

                Béres Panna  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 
A tiniknek a legnehezebb a dolguk, ha öltözködésről van szó. Ilyenkor eszünkbe 

jut a nagy kérdés: Mit is vegyek fel? Melyik pulcsihoz melyik 

nyaklánc vagy fülbevaló, melyik cipőhöz melyik öv vagy 

táska passzol? 

  Kétféle stílus létezik közöttünk: az egyik a 

lazább sportosabb, ők a tornacsukások, laza pólóval, 

csőnacival és fullcappal. A másik az örök divatguruk, akik 

a magassarkú cipőt színes farmival és szűkebb fazonú 

felsővel meg sállal viselik.  

Idén divat a szegecses vagy gyöngyös ruci és a magyar 

feliratokkal ellátott póló, de ne hagyjuk ki a 2013. 

legnagyobb trendjét, az új bajusz őrületet. Ezek annyira 

közkedveltek, 

hogy nekem is 

egész 

gyűjteményem 

van belőle (gyűrű, 

fülbevaló, nyaklánc, póló).  A 

fiúknál a kék, zöld és a barna színek 

dominálnak, míg a 

lányoknál a fekete és 

a szivárvány minden 

színe menő. 
    Összeállította: 
    Daru Enikő (6.b)  
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Szász Attiláné némettanár 

Beszélgetésünk során kiderült, hogy 

Hajdúböszörményből jár át tanár néni 

hozzánk minden hétfőn, csütörtökön és 

pénteken, hogy a 7. és 8. osztályokban 

németet tanítson. Egyébként 

Debrecenben lakik, onnan utazgat nap 

mint nap. Mindig a Bocskai István 

Általános Iskolában tanított. Van egy nagy fia, aki 12.-es. 

Igaz, mindig rohanásban van, de amikor köztünk van, jól 

érzi magát, mert a kollégák és a gyerekek is nagyon 

kedvesek. 

   Aki  kérdezett: Áncsán Mária (6.b)   

 

Holbáné Imre Katalin  

zongoratanár 

- Hogy telt az elmúlt két és 

fél év?  

- Köszönöm, jól. Született 

egy gyönyörű kislányom, 

akit Melindának hívnak, és 

néhány hete bölcsibe jár. A 

nagyobbik lányom pedig már 

tízéves és negyedikes.  

- Változott-e valami az iskola életében, amíg otthon volt? 

- A gyerekek ugyanolyan aranyosak, mint régen. Vannak közöttük 

szorgalmas, ill. kevésbé szorgalmas diákok. A feladat most is az, 

hogy zeneszerető és zeneértő embereket neveljünk. Nem kell, hogy 

mindenkiből zenetanár legyen. Ahogy Kodály Zoltán mondta: Az 

iskolában úgy kell tanítani a zenét, hogy egész életre 

beoltsa a nemesebb zene szomját. Ezt az élményt 

megszerezni az iskola feladata.  

                      Beszélgetőtárs: Urbán Emese (6.b)  
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Művészi kezek 

alkotnak a délutáni 

szakkörön. 

 

A lányok a 

közeledő versenyre 

gyakorolnak. 
 

Az ötödikesek  

napköziznek. 

  

 

 

 

 

 

 

A 

díszteremben a környékbeli 

középiskolák képviselői tartanak 

eszmecserét a végzős diákoknak és 

szüleiknek a pályaválasztásról.  

 

Anga Evelin diákszerkesztő a 

továbbtanulás apropóján beszélgetett nővérével, aki jelenleg a helyi 

középiskolában tanul, tavaly viszont még mórás volt. Elmondta, hogy a 

vendéglátás szakterület után érdeklődik. Az iskolaváltás nem okozott 

nagy gondot. Már túlvan a fecskeavatón, ami nagyon jó buli 

volt. Gyakran gondol a Mórára, mert sok szép emlék fűzi ide. 

Jó tanulást és kitartás kíván mindenkinek. 


