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Iskolakezdés tájékán valahogy folyton 

azt érezzük, hogy a legutolsó nyár mindig a 

legrövidebb. A könnyed emlékek már csak foszlányokban 

élnek bennünk. 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. 
_______________________________________________________ 

A naplóban még tiszta oldalak, üres rublikák, idén ballagás, majd 
a szerencsésebbek a kedvenc középiskolájukban tanulhatnak 
tovább. Próbáljuk elhitetni, hogy talán meg is 
komolyodtunk, de a fel-felcsillanó szemek, az 
előbukkanó pajkos mosoly elárul minket. 
Ugyanolyan gyerekek vagyunk, mint tavaly. 
Senki se változott. Először ugyan fájlaljuk, 

hogy ismét az évszámok, egyenletek, 
életrajzok foglalják le nagyrészt 

gondolatainkat, 
hogy már 
megint 
felelünk, 
dolgozatot 
írunk, 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… 

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.  

 

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.  
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Az új tanév újabb állomás az életünkben, hogy mérlegeljünk, 

átgondoljuk az előző tanév termését, és új célokat fogalmazzunk meg 

magunknak. Most a „hogyan”-on van a legfőbb hangsúly. A jó 

munkához jó eszközökre, jó módszerekre és képességekre van 

szükség. Az ácsnak baltája, fűrésze van, s tudnia kell, hogyan használja 

azokat, ha ácsolni akar. Ismernie kell szakmája mesterfogásait, hogy 

munkája eredményes legyen. A tanulás is mesterség, méghozzá a 

legelső, amihez értened kell.  Ha rossz módszerekkel tanulsz, 

megnehezíted a mindennapjaidat, és az iskolában eltöltött időt 

kudarcok árnyékolják.  

Aki rossz módszerekkel dolgozik, annak nem okoz örömet 

a mindennapi munka, sőt keserves nyűggé válik. Tanulni 

is meg kell tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy összeszorított 

fogakkal, görcsösen igyekezz. 

Fontos, hogy vedd jónéven osztályfőnököd és 

szaktanáraid hasznos tanácsait! És még valami: 

őrizd meg munka közben a derűt és a 

jókedvet,       

                                                                 

fedezd fel a tanulás örömét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem is értem, miért engem 

akarnak az 

iskolapszichológushoz 

küldeni, amikor a legtöbb 

problémájuk a felnőtteknek 

van a sulival. 
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„Életutam a Mórában” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         33 éve a Mórában 

Zsadányi Jánosné vagyok. A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanáraként dolgozom immár 33 éve. A 

férjemmel 30 éve élek, aki a Bocskai Szarvasmarha Tenyésztő KFT. 

dolgozója. Két gyerek édesanyja vagyok. A lányom, Ildikó 29 éves, 

jelenleg boldog anyai feladatoknak tesz eleget. Fiam, Árpád 20 éves 

közgazdász hallgató.  

Pedagógus diplomámat 1982-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanító 

szakán szereztem, testnevelés szakkollégiummal. 1987-ben a nyíregyházi 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola testnevelés szakán kaptam 
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második diplomát. 2006-ban elvégeztem a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Közoktatási Vezető szakát. 

                                                                Tanító néniként kezdte… 

1981. szeptember 1-jén kezdtem el dolgozni az első és jelenlegi 

munkahelyemen, az akkor még Tokaji Úti Általános Iskolának nevezett 

intézményben, mint 3-4. osztályos tanító.  

                                                             Diákként minden itt kezdődött 

Első perctől kezdve jól éreztem magam ebben a tantestületben, hiszen 

tulajdonképpen hazajöttem: itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat. 

Régi tanáraim kollégáim lettek. Az akkori fiatal kollégák közül pedig 

sokakkal mind a mai napig együtt dolgozunk. Kezdettől fogva aktívan 

bekapcsolódtam az iskola szakmai életébe. Osztályfőnökként részt vettem 

a tanulmányi kirándulások, táborozások szervezésében és bonyolításában.  

    …  munkaközösség-vezetőként, majd igazgatóhelyettesként folytatta 

Az évek során a 3-4. évfolyamról az 1-2. évfolyamra kerültem. Kihívást 

jelentett az eltérő szakterület és tanulói életkor, de a gyerekek mindig is 

közel álltak a szívemhez, így lelkesen vállaltam ezt a megmérettetést. 

Hosszabb időt töltöttem ezen a szakterületen, később, mint az alsó tagozat 

munkaközösség-vezetője folytattam tevékenységemet.  

                       Kiegyensúlyozott munkavégzés optimális környezetben 

A kollégákkal mindig jó kapcsolatot ápoltam. 2006-ban az alsó tagozatos 

igazgatóhelyettes nyugdíjazása után kaptam felkérést az alsó tagozatos 

igazgatóhelyettesi feladatok ellátására. Munkám során mindig kiemelt 

fontossággal kezeltem a pedagógusok nyugodt, kiegyensúlyozott 

munkavégzését, felnőtt és gyermek számára a lehető legoptimálisabb 
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környezet megteremtését. 2009-ig láttam el az igazgatóhelyettesi 

feladatokat.  

2009-től új szakterületre léptem, testnevelést kezdtem tanítani alsó és felső 

évfolyamokon egyaránt.  

                                                      Szeptembertől ő igazgatja a Mórát 

2014. szeptember 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az 

intézményvezetői feladatok ellátásával bízott meg erre a tanévre, amely 

egy újabb kihívást jelent számomra. Munkám során arra törekszem, hogy a 

rám bízott feladatot mindenki megelégedésére végezzem. 

                             Kitartó és eredményes munkát kívánunk igazgatónőnek az egész iskola nevében.  

 

 
        a felújítás alatt              ………………….     és a felújítás után 
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Közel 202 millió forint uniós 

támogatásból és az ehhez 

szükséges önerőből valósulhatott 

meg a felújítás. 
Október 1-jén volt iskolánk ünnepélyes 

átadása. 

 

  

 

     
 

* A líceum épületében 

kezdődött az ünnepség. 

* A főbejárat előtt 

Zsadányi Jánosné 

igazgató, dr.Hiller István, 

az országgyűlés alelnöke 

és Csige Tamás, városunk 

polgármestere átvágták a 

nemzeti színű szalagot. 

* Az elültetett  

cukorsüveg fák 

emlékeztetnek majd 

bennünket a nagy 

pillanatra. 

* A diákok és a 

zeneiskolai tanárok 

produkciói színesítették a 

rendezvényt. 
„Nincs baloldali vagy jobboldali 

gyerek, csak gyerek van, akinek az 

érdekét mindenképpen szem előtt 

kell tartani. Nem számít tehát a 

pártpolitikai hovatartozás, hiszen 

ha jól előkészített pályázatokkal 

rendelkezik az önkormányzat, 

akkor létrejöhetnek olyan 

fejlesztések, amelynek az 

eredményét most mindannyian 

láthatjuk”- zárta le az ünnepséget 

a volt oktatási miniszter. 
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„A későbbiekben folyama- 
tosan gondoskodni fo- 
gunk arról, hogy pl. a fo- 
lyosó ki legyen festve…” 
 

 A folyosó falai felfrissültek, az őszi  

Elégedett-e a felújítási 

munkálatok eredményével? 

Kérdésünkre polgármester úr 

elmondta, hogy a kivitelező a 

vállalásában tett munkálatokat 

elvégezte. Utalt arra, hogy 

amikor egy épülethez 

hozzányúlnak, akkor látszik 

igazán, hogy mennyi mindent 

rendbe kell még tenni. 

Teremfestés, vizesblokkok 

állapota, parketták, padlók 

felújítása – ezeket nem lehetett 

ennek a pályázatnak a keretein 

belül megoldani, hiszen ez egy 

energetikai pályázat volt.  
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szünetben valóban átfestették őket.  
Sőt néhány tanterem is megújult. A mun- 
kálatokból szülők, diákok és pedagógusok 
is kivették a részüket. Köszönet illeti őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Jelen pillanatban zajlik egy közbeszerzés, amely az  
épületnek az energia ellátását fogja biztosítani. Kb. 10  
millió forint összértékben napcellák beszerzésére és 
telepítésére kerül majd sor. Tervezzük a konyha teljes 
felújítását, és fokozatosan szeretnénk saját erőből 
felújítani a tantermeket és a vizesblokkot.” 
 
A polgármesterrel személyesen beszélgettek:  

Tóth Dóra és Urbán Emese (7.b)  
                      diákszerkesztők 

 
 
 
 
 

              

Olyan megdöbbentőek a 

számadatok, hogy még 

egyszer szeretnék hallani őket. 

• 201 977 996 Ft:                      

              a támogatás mértéke 

• 1550 négyzetméter: 

           a külső oldali hőszigetelés 

• 462 db:     hőszigetelt ablak 

• 1027 négyzetméter: 

              a födém hőszigetelése 

• 400 négyzetméter: 

            a lapostető hőszigetelése 

• 195 négyzetméter: 

              a lábazati hőszigetelés 

• 31 db:     földhőszonda 

• 3 db:        hőszivattyú 

• 2 db; 50 kW:  

            kondenzációs gázkazán 

• 194 db:          radiátor 

• 690 négyzetméter: 

      a líceum födém hőszigetelése 

• 32 db:    a líceum ablakai 

• 52 db:    a líceum radiátorai 

 

 

Van-e folyamatban 

valamilyen pályázat az 

iskolánkra vonatkozóan? 

Vajon holnap is 

hozhatom a macimat? 
Ez a hely tutira bejön 

nekem. 
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Fürj Lilána és Dálnoki Dóra diákszerkesztők az elsős Kincsőt 

és Bogikát kapta mikrofonvégre, hogy megkérdezzék:  
 
„Jól érezzük magunkat a Mórában, nagyon  

szeretünk ide járni. Mindennap fél 5-ig va- 

gyunk suliban, ez kicsit hosszú, de már meg- 

szoktuk. Amikor hazamegyünk, kicsit tévézünk, 

gépezünk, és jut idő egy kis játékra is.  

A beszélgetést anyukánkkal a suliról viszont soha 

nem hagyjuk ki. Az elején nehéz volt 

Én már olvasni is 

tudok. Vajon ők is? Itt vannak a haverok is. 

De hol az óvó nénim? 

Már őt is ismerem, meg őt is…. 
Mekkora 

épület! 

Hogy teltek az 
első hetek, ill. a 
mindennapok? 
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megszoknunk órán az egy helyben ülést, de mindenhez hozzá lehet 

szokni.” 
 
 
 
 

 

 
akik elevenségükkel betöltik a líceum udvarát 
 

Egyszer egy elsős azt mondta a tanító néninek: 

- Nagyon tetszik tanító néni az apukámnak. 

- Nahát! És miért? 

- Úgy hasonlít a nagymamámra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • Az egyik 

tanító feketéről szőkére festette a haját. Mikor az 

osztályából egy gyerek meglátta, ezt mondta:   Jó 

koszos lehetett eddig a tanító néni haja. 

   • A tanító néni kérdezi: 

- Pistike! Mit szólt apukád a 
fekete ponthoz? 

- Azt mondta, még sokat kell 
gyűjtenem ahhoz, hogy 
annyi legyen, mint amennyi 
neki volt.  

Ezt hallgassátok 

meg! 

Két elsős beállít a tanáriba: 

- Tanító nénit 

keressük! 

- De hogy hívják? 

- Nem tudjuk. 

- Akkor mondjátok el, 

hogy néz ki! 

- Sárga haja van, 

kicsit öreg, kicsit 

kövér. 
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• 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.  

 

C s a k  s e m m i  k o m o l y s á g !

  

 
 

1. Ne kívánd tanárod 

betegszabadságát, várd ki, hogy 

aztán ő maga döntsön úgy, hogy legalább három hónapig 

táppénzen lesz. 

2. Ha az osztálytársad véletlenül tanulni kezd, ez nem ok 

arra, hogy te is ezt tedd. 

3. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, halaszd 

holnaputánra, mert addigra már nem lesz rá szükséged. 

Kivétel csak akkor essék, ha a szüleid az 

idegösszeroppanás szélén állnak az egyeseid miatt. 

4. A lustaság már fél egészség, de az egészség másik felét a 

lusták nem tudják teljesíteni. 

5. Az a feladat, amelyik nem oldódik meg magától 30 nap 

alatt, nem érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele. 

6. Aki nem tanul, az nem hibázhat, ha pedig nem követ el 

hibát, megérdemli a jutalmat. 



 14   

7. Mindenkinek van valami hobbija, de nem feltétlenül 

szükséges, hogy a tanulás legyen az. 

8. Az iskola nem étterem 

vagy melegedő, hogy 

egész nap benne 

üljünk.  

9. A tanulás nemesíti az 

embert, de a 

társadalomnak nincs 

szüksége nemesekre. 

10. A tanulás élteti az 

embert, de a pihenés 

még nem ölt meg 

senkit sem. 
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                       Ki ne szeretne ajándékba kapni egy vadonatúj laptopot?  

Nálunk a suliban nem is egyet, hanem kettőt fognak év 

végén odaajándékozni két arra érdemes mórásnak. 

 

Szinte már hagyomány, hogy a tanévnyitó 

ünnepségen polgármester úr minden alkalommal felajánl 

két laptopot év végén jutalmazás céljára. 

Közülünk  jó néhányan vallhatják már magukat értékes 

laptoptulajdonosoknak, amit személyesen városunk 

polgármesterétől, Csige 

Tamástól vehettek át mórás diákok a 

tanévzárón vagy a ballagáson. 

 

A diákszerkesztők és a 

polgármester úr 

személyes találkozásakor mindez 

újra megerősítést kapott:  

 

Ez már szinte hagyomány, hogy 
a tanévnyitón tájékoztatom a szülőket, hogy a kitűnő tanulók 
között sorsolásra kerül egy laptop, amit a tanévzárón szoktunk 
kisorsolni, a másik laptop esetén pedig a tantestület dönti el, 
hogy a legjobbak közül kit tartanak a legeslegjobbnak akár 
országos vagy megyei verseny tekintetében, akár tanulmányi 
eredményének jelentős javulása kapcsán   –  nyilatkozta a 

diákszerkesztőknek személyesen Csige Tamás, 

városunk 

polgármestere. 
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 Magyarország déli határán túl van egy ország, amelynek magyarlakta 

területét úgy hívják, hogy VAJDASÁG. Ha Erdélyt vagy Ukrajnát 

emlegetjük, minden gyerek kapásból tudja, merre található, hiszen sokuk 

áll kapcsolatban itt lakó magyarokkal. A Vajdaság viszont több mint 300 

km-re van tőlünk. Ha rákérdezünk: Tudod-e, melyik országban van a 

Vajdaság, nagyon sok diák hosszasan elgondolkodik. Vagy butaságot 

mond, vagy földrajzi tudására hagyatkozik. Mi viszont most elárulhatjuk: a 

Vajdaság Magyarországtól délre, a szomszédos Szerbia északi részén 

található. 

 

Érkezett a 7.b-be egy mosolygós, talpraesett, könnyen barátkozó kislány. A 

neve: Cifra Dia. 
 

- Hogy érezted magad az első nap, amikor becsöppentél a 7.b-be? 

- Volt bennem egy kis kíváncsiság és izgalom. Viszont a lányok már előző 

este rámírtak láncszerűen a facebook-on, és így látatlanban is hamar 

összebarátkoztunk.  

- Ez az első látogatásod a 13 év alatt itt Magyarországon? 

- Egy évvel ezelőtt néhány hetet magyar ismerősöknél töltöttünk, de előtte 

egyszer sem jártam itt. Augusztus végén költöztünk át, én közel egy 

hónapig Mosonmagyaróváron voltam kollégista, ott tanultam egy hat 

évfolyamos gimnáziumban. 

- Hogy érzed itt magad? Hogy tetszik Hajdúdorog? 

- Nagyon jól érzem magam, sok mórás lánnyal megismerkedtem már a 

facebook révén, akik bemutatták nekem az egész várost. A suli is tetszik, 

sok barátot szereztem már, jófejek az osztálytársaim. 

- Mivel egy másik országból csöppentél ide, biztosan 

találkoztál olyan meglepő helyzetekkel, szokásokkal, 

amire nem számítottál, vagy amit meg 

kellett oldanod. 
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- Igaz, hogy jól 

ismerem a 

magyar nyelvet, 

mégis nagyon 

sok olyan szót 

felfedeztem 

már, amit itt 

egészen 

másként 

mondanak. Én 

például még 

soha nem hallottam azt a szót, hogy atléta, mint ruhanemű, vagy nálunk a 

slag is egészen mást jelent, mint itt. 

- Az iskolai oktatás terén értek meglepetések? 

- A szerb iskolákban már 5.-től tanulják a bioszt és a  földrajzot, 6.-ban 

pedig bejön a fizika. Vannak elsősegély- és táncórák is. Nekem a technika 

és a szövegértés teljesen új volt itt, sőt az irodalmat meg a nyelvtant sem 

bontásban oktatták. Kint az iskolában magyarul, szerbül, angolul és 

németül tanultunk. Nálunk nem létezett ellenőrző könyv, hanem a szülők 

az osztályfőnöktől vagy a negyedéves értesítésből tudhatták meg a 

jegyeinket.  

- A családon belül milyen nyelven beszélgettek? 

- Ez spontán jön. Hol magyarul, hol szerbül. 

- Miért pont Hajdúdorogra esett a választásotok? 

- Ezt igazán a szüleim tudnák megmondani. 

- Mivel foglalkoznak a szüleid? 

- A szüleim fogják üzemeltetni a Böszörményi úton lévő albán pékséget. 

- A rokonokat otthagytátok Szerbiában? 

- Igen, itt csak ismerőseink laknak, a nagyszüleim, a közvetlen rokonaim és 

nagyon sok barátom viszont innen nagyon messze, a Vajdaságban él. 

- Nem hiányoznak? 

- De, nagyon. Interneten viszont tartjuk a kapcsolatot, és az őszi szünetben 

családostul hazalátogattunk Oromra. 
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- Testvéred is van? 

- Van egy 15 éves bátyám, ő Debrecenben tanul az Ady-ban, Brankonak 

hívják.  

- Hogy mondják szerbül azt, hogy: „Szeretem Hajdúdorogot, és szeretek a 

Mórába járni.  

- Ja volim Hajdudorog i volim da idem Mora . 

- Örülünk, hogy köztünk vagy. 

- Én is. 

             Akik Diával beszélgettek:  

           Krucsó Annamari, Urbán Mesi, Áncsán Marika és Daru Enci. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Idén először csatlakoztunk a 

Magyar Diáksport Napja 

rendezvénysorozathoz. 

 

Egy kellemes délutánt töltöttünk el a városi strandfürdő 

területén és az előtte lévő skate-parkban. 
 

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSP 

 

 2014 m-t futottunk az iskola és a strand 

közötti területen. 

 16 mórás fiú arról az oldaláról 
mutatkozott be nekünk, amelyet még 

nagyon sokan nem ismertünk: zenés 

skate-bemutatót láthattunk tőlük a 15 

évvel ezelőtt átadott pályán. Biciklivel, 

rollerrel és gördeszkával csodákat 
műveltek. Nagy sikert arattak a mórás 

nézőközönség körében.  
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 Az alsósok játékos sportvetélkedőn, valamint sor- és 
váltóversenyben mutathatták meg sportbeli ügyességüket. 

 A felsősök osztályok közötti strandfocija szintén izgalmas volt. 

 A legnagyobbak kosárlabda-bajnokságot játszhattak streetball 
jelleggel.  

A tanár-diák 
mérkőzést nagy 

tetszés övezte. 

 
Egy remek délutánt 
töltöttünk együtt az 
egészség és a sport 
jegyében.   
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Két évente kerül megrendezésre az 

immár hagyományos Móra-bál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014. 

november 29. 

szombat 

az iskola 

díszterme 

vendégvárás: 18.00 

műsor: 19.00 

zene: 

Gyérmán 

Sándor 

belépő: 4000 Ft 

(welcome drink, 

vacsora, reggeli) 

támogatói 

jegy: 500 Ft 

jegyvásárlási 

lehetőség: 

nov. 10-től 

A báli bevételt az iskola 

udvarának barátságosabbá 

tételére, udvari játékok 

vásárlására, esetleg kondipark 

létrehozására fordítjuk. 

jó társaság, 

kellemes 

hangulat 
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1. A gimi más, mint az általános suli. Jól gondoljátok meg, 

melyik középiskolába jelentkeztek, ezért használjátok ki a 

nyílt napokat és tájékozódjatok! 

2. A nyolcadikos alapok is nagyon fontosak, ezért a második 

félévre se engedjetek le! 

3. Attól, hogy végzősök vagytok, nem kényelmesedhettek el. 

Ha megengeditek magatoknak a lazaságot, nehéz lesz újra 

erőre kapni. 

4. Óráról órára készüljetek, csak így tudtok hozzászokni a 

rendszeres és váratlan feleltetésekhez. 

5. Kilencedikben fontos az első benyomás. 

6. Kerüljétek a csúnya beszédet, mert azt verstanulással 

büntetik.  

7. Gondold át, hogy korán reggel fel 

bírsz-e kelni, bírod-e a buszozást 

vagy a kolit, csak akkor dönts egy 

távoli középiskola mellett! 

8. Nyolc év után új közösségbe 

csöppentek. Nyissatok az új arcok 

felé! 

9. A középiskolában nemcsak az 

óraszám magasabb, hanem az 

elvárás is nagyobb. Próbáljátok 

elsajátítani a jó tanulási 

módszereket! 

10. Élvezzétek ki az utolsó tanévet a megszokott tanárokkal, a 

barátokkal, értékeljétek és becsüljétek meg azt a 

közösséget, amiben vagytok, mert csak ebből tudtok erőt 

gyűjteni a következő tanévhez. 
Akik az üzenetet küldték:   Kökényesi Erika, Zsadányi Szelina,  

                                            Tóth Aliz és Zoványi Ágnes /hajdani mórások/ 
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 A művelődési ház által 

szervezett 

MESEFESZTIVÁLON 
három város tíz 

intézménye versengett 

rajz, játékkészítés és 

meseírás kategóriában. A 

díjak több mint harmadát 

mórás diák vehette át. 

Díjazottjaink: Muhar Zsófia, Kiss Gergő, Mező Bence, Czifra 

Rebeka, Kondás Kíra, Berencsi Mónika, Suga Dorina, 

Sebestyén Kristóf, Puskás Borbála, Tóth Miklós, Komlósi 

Roland, Nagy Marietta, Miterli Zsófia, Takács Boglára és Béres 

Emese. 

 

     A Bolyai Matematika     

             Csapatversenyen 
Hajdúböszörményben  

9. helyezést ért el a 

hatodikosok csapata: 

 

Gergely Kristóf, 

Gyuró András, Gál Hedvig, 

Szalka Jázmin 

 

 

 

A VÁROSI UNIÓS 

VETÉLKEDŐ 
LEGJOBBJAIKÉNT 

1. HELYEZETTEK   

LETTEK: 

 

Koszta Petra, Fazekas Miklós 

és Simai Loretta a 8.a-ból 
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A tej- és almaprogram 

jóvoltából minden 

mórás részese lehet 

az egészséges 

étkezésnek. 

A szünetek arra valók, 

hogy minden 

korosztály hódolhasson 

a maga hóbortjának. 

Aki tanulás után egy kis 

kikapcsolódásra vágyik, az 

válogathat a délutáni 

tehetséggondozó és 

szabadidős programokból. 
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     Kösd össze a számokat, hogy teljes legyen a kép! 
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                                                                Itt vágd ki a nyerőszelvényt! 

 
Fejtsd 

meg a 

fődíjért! 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola rendszeresen 

megjelenő diáklapja 

szerkesztő: Sólyomné Kulin Zsuzsa 

A szelvényt kitöltve dobd be a földszinti fém ládába! 

megfejtés: …………….. Neved és osztályod: ……………………... 


