
 1   

 

2017. november 

 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola rendszeresen megjelenő diáklapja 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola diáklapja 

                                          2016-17. tanév végi szám 

Tartalom: 

• Megújult tornaterembe és öltözőbe    

   jövünk majd vissza 

• Sikeres zeneiskolások 

• Versenydömping Mórásokkal 

• Színházi kulisszák mögött 

• Biztos hely a középiskolában 

• Poétapalánták 

• NEXT 

• Sportból jeles 

• Amikor kiruccan az osztály 

• Művészeti sikerek 

• Baráti invitálás 

• Nézz be erre a kiállításra! 

• Rejtvény a fődíjért 

Neked szól - 
rólad szól 

Mi újság, 

elsősök? 

Új 

(tanár)arcok 

Megint szebbek 

lettünk… 

34 év – 

kétezer 

diák 

Laptop 

ajándékba 

Tojástörő 

Móra-bál 

meseoldal 
Vissza-

tekintő 

Ezt érezzük – 

így gondoljuk Büszkeségeink 
HUMOR 

REJTVÉNY 

unalom ellen 

 
Olvass minket 

rendszeresen, és 

játssz velünk az év 
végén kisorsolásra 

váró 

 FŐDÍJÉRT! 

Édes 

meglepi

… 



 2   

 

Városunk polgármesterével,  

CSIGE TAMÁSSAL beszélgettek a diákújságírók 

 

Aki mostanában járt a tornateremben vagy az öltözőben, esetleg 
betévedt az ebédlőbe, jó érzéssel tölthette el a látvány: a tavalyi kép 

már csak emlék. 

 

 A nyáron a Mórában több területen kezdtünk hozzá a 

munkálatokhoz. Az egyik az ebédlő teljes körű felújítása volt. A 

régi, kopott padlót kicseréltük, illetve 

megcsináltuk a falburkolatot, hogy minél 

kulturáltabb, ízlésesebb és hangulatosabb 

legyen. Bár még a székek hangosan 

csikorognak, fogunk rájuk tenni műanyag 

korongokat, hogy ne legyen hangos az 

ebédlő.  
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A felújítás másik eleme a tornaterem volt az öltözőkkel együtt. 

Felújítottuk a zuhanyzókat, bővítettük és megújítottuk a 

mosdókat. A tornaterem új burkolatot kapott, felszereltünk 

összesen 4 új kosárlabda 

palánkot. Többen jelezték 

már, hogy az étel a 

menzán jobb a tavalyinál. 

Egyre több gyerek ebédel 

az iskolában, hiszen 

változatos az étrend és 

finom az ebéd.  

A rossz állapotban lévő tornaterem padlózatának cseréje pályázati 

forrásból és jelentős összegű önkormányzati támogatással 

valósult meg. A beruházás összköltsége 32 millió Ft-ot tett ki, ebből városunk önkormányzata 

önerőként 9,3 millió Ft-ot biztosított. 

Tervek a jövőre nézve:  

  Nyertünk egy 40 milliós pályázatot, amiből a konyha teljes 

egészében meg fog újulni. A Líceum udvarán is lesznek 

változások… - ez viszont legyen majd egy következő interjú 

témája! 
Akik a beszélgetés alapján az anyagot összeállították: 

Kondás Kíra és Karvaly Aliz Dominika 6.-os diákszerkesztők 

 

A nyári felújítási 

munkálatok során a 

szakemberek 286 

négyzetméternyi 

felületet cseréltek le 

modern 

sportpadlózatra. Az 
öltözők új ajtókat, 

zuhanyzókat, 

burkolatokat kaptak, és 

a mosdók is teljesen 

megújultak.  
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           Ki ne szeretne ajándékba kapni 

egy vadonatúj laptopot?  

Nálunk a suliban – ahogyan ez 

már évek óta szokás -  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 hagyomány 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” – 

hangzottak polgármester úr szavai. 
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Vegyünk 

huszonhárom 
izgő-mozgó, 
eleven nebulót, 

akiknél 
előfordulhat, 

hogy nem 
ahhoz van 
éppen kedvük, mint amit tenni kellene. Az is 

előfordulhat, hogy nem egyszerre kell a mosdóba 
menniük, vagy a huszonhárom 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 és hangjukkal betöltik az 

iskola udvarát. 

 

Első nap az iskolában… 
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…Mórás diákként, munka közben 

 
 

Egyik diákszerkesztőnk, Karvaly Aliz Dominika elsős kisöccsét, 

Kristófot kapta mikrofonvégre. 

- Ha most egy jótündér visszavarázsolna téged az oviba, 

visszamennél? 

- Nem, mert az iskola sokkal érdekesebb. 

- Ha tehetnéd, mit változtatnál az iskolában? 

- El tudnék képzelni több játékot. 

- Hogyan vélekedsz a felsősökről? 

- Jó, hogy itt vannak, így találkozhatok a tesómmal. 

- Van kedvenc tantárgyad? 
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- Én mindent szeretek. 

- Mivel szoktál otthon kikapcsolódni a délelőtti suli után? 

- Pihenek és tabletezek. 

- Szeretnél már felnőtt lenni? 

- Igen, mert akkor lesz egy gyors autóm, amit csak én vezethetek. 

 

 

 

 

 

 

 Kihasználnám, hogy 5 órám van, és élnék a 

lehetőséggel, hogy ebédnél nem kell a sor 

végére állni. 

 Újra kezdeni a sulit? Nem lenne valami jó! 

 Ugyanúgy tennék mindent, mint eddig. 

 Jobban tanulnék, hogy kitűnő legyek, és én 

nyerhessem meg a laptopot. 

 

 

 

 

 

 

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 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!  
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 A szüretelést októberi és novemberi hónapokban végezzük. A 

szomszédunk hívott át minket, hogy segítsünk a szüretelésben. A 

szőlőfürtöket puttonyokba szedtük. Taposó kádba raktuk, majd kipréseltük. 

Préselés közben az arcunkat össze-vissza csapkodta a szőlőlé, és ezen jókat 

nevettünk. A kipréselt szőlőből készül majd a must, amit mi gyerekek is 

szívesen megízlelünk. A szomszéd elmesélte, hogy a mustnak ki kell 

forrnia, hogy bor legyen belőle. Aztán azt hordókban és pincékben tárolják. 

Régen mulatságokat is rendeztek. Ezek a hagyományok még ma is élnek. 

 

Vancsik Balázs 5.b 

 

 

 

 

Mi is az a barátság? Talán, hogy két ember kedveli 
egymást? Nem. Szerintem ez annál sokkal több. 

Mi az, amit az egyik ember tud a másiknak adni önzetlenül? Talán 
mindent, talán semmit, talán köztes. Én a barátságot több 

csoportba sorolnám. Vannak látszólagos barátok, aki csak 
addig barát, míg az érdeke úgy kívánja. Van 
barát, aki hol barát, hol nem. Az igaz barát 
szerintem az, akivel mindenről tudsz beszélgetni. 

Mindent megosztasz vele, mert annak ellenére, hogy 
neki más a véleménye, megért engem, ugyanakkor nem beszél ki a 
hátam mögött. A barátság nem korhoz kötött. Lehet fiatal, idős, 

lány, fiú… Barátból van, de igaz barátból nincs sok. Az igaz barát 
jóban-rosszban melletted áll, 
bármikor számíthatsz rá. Ő az, aki 
vigaszt nyújt, ha bánatod van. 
Együtt tud örülni veled, és osztozik 
a sikereidben. Az igaz barátságot 
nagyon meg kell becsülni, mert 
barátra bármikor találhatsz, de az 
igaz, önzetlen barátot megtalálni 
nagyon nehéz.     Tóth Eszter 6.oszt. 
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Kedves, jószívű, megértő és segítőkész. Ezek a jelzők mind illenek 

tavalyi osztályfőnökünkre, Oláh Györgyné Lonci nénire. Idén már nem 

látjuk az iskolában, mert nyugdíjas éveibe lépett. Mindig jó szívvel 

közelített hozzánk. Szerette a gyerekeket, segített, ha bármilyen 

bajunk volt, és mindenki tudta róla, hogy kicsit szigorú. Ezért tudott 

rendet tartani az osztályban. Emlékszem, amikor anyák 

napja helyett családi napot tartottunk. Az olyan jó 

volt! Szép emlékként maradnak meg az osztálykirán-

dulások, a sok játékos feladat, az együtt eltöltött 

órák. Most már felsősök lettünk, és velünk együtt 

tanító néni életében is változás történt, viszont nekünk 

mindig is a kedves Lonci néni marad. 
                                                       Muhar Zsófia 5.a 

 

 

- Hány évre tekint vissza pedagógus 

pályája? Honnan gyökerezik? 

Már gyermekkoromban szívesen játszottam 

iskolásat a szomszéd gyerekekkel. Mindig 

én voltam a tanító néni. Érettségi után a 

Görög Demeter Művelődési Házban 

helyezkedtem el, ifjúságművelődési előadó 

voltam. Gyermekem születése után, 1983. 

szeptember 1-jén kezdtem tanítani 

képesítés nélkül itt a Móra Ferenc 

Általános Iskolában, amit 34 év alatt 

többször „átkereszteltek”. Közben 

elvégeztem a Debreceni Tanítóképző 

Főiskolát. 
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- Az elmúlt évtizedek alatt sok tanítvány került ki a keze alól. 

Számba vette már, hány generációt búcsúztatott el az alsó 

tagozatból? Milyen érzés velük összefutni a hétköznapokban? 

A közel három és fél évtized alatt több mint kétezer tanítványom volt alsó 

és felső tagozaton egyaránt. Az idő múlásával egykori tanítványaim 

gyerekei jártak az osztályomba. Jó érzés velük találkozni, van akivel 

később közelebbi kapcsolatba kerültünk (tegeződünk, kollégák lettünk), de 

a többiekkel is kölcsönösen tiszteljük egymást. 

 

- Melyek voltak a legszebb évek, a legmaradandóbb pillanatok? 

Talán a 80-as, 90-es éveket emelném ki, amikor nyaranta táboroztunk 

Kishután. Az évente ott eltöltött 10 nap olyan élményeket, kötődést 

nyújtott gyermeknek, pedagógusnak egyaránt, amely örökké emlékezetes 

marad mindannyiunk számára. (Ez még a mobiltelefon és az internet előtti 

világ volt.) Ezért is sajnálom nagyon, hogy hagyták így tönkremenni a 

kishutai tábort. 

Nem tudok legmaradandóbb pillanatot kiemelni, mert akkor holnapig itt 

ülhetnénk. Nagyon sok ilyen van: osztálykirándulások, klubdélutánok, 

tanórák… 

- Sok diáknak már most hiányzik, és valószínűleg még sokáig 

emlegetik majd az iskola falain belül. Ez fordítva mennyire igaz? 

Természetesen nekem is hiányoznak a gyerekek, a kollégák. Szokatlan, 

hogy nem kell minden reggel bemenni az iskolába. A hosszú évek alatt 

kialakult szokásokat nem könnyű egyik napról a másikra megváltoztatni. 

 

- Kezdődnek a megérdemelt nyugdíjas 

évek, a pihenés időszaka. Ilyenkor 

mindenki tele van tervekkel. Sikerült 

már ezekből valamit az elmúlt hetekben 

megvalósítani?  

Igen. Másképp telnek a napjaim. Később 

fekszem, később kelek. Több időt tudok az 

unokámmal tölteni.  Olvasok, keresztrejtvényt 

fejtek. Van időm az eddig elmaradt vagy 



 11   

halogatott dolgok elvégzésére. Télen talán folytatom és befejezem egy 

évekkel ezelőtt elkezdett gobelin varrását, és természetesen 

bakancslistámon kirándulások, túrázások szerepelnek. 

- Milyen üzenetet továbbítsunk a Móra diákjainak? 

A Móra minden diákjának és dolgozójának további sikereket és jó 

egészséget kívánok.  

Reméljük, a pedagógus pálya utáni nyugdíjas évek még rengeteg boldog 

megélt pillanatot tartogatnak Lonci néni számára, melyhez mindannyian jó 

egészséget kívánunk. 

 

A csodás musztáng története 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

lovász. Egy Isten háta mögötti faluban élt. Egész 

életében a lovak körül dolgozott. Nem volt se éjjele, se nappala, mindig csak a 

lovaival foglalkozott. Ideje nagy részét azonban csodálatos musztángjával töltötte. 

Ez a ló a kerek világon a legszebb szőrű, legsűrűbb sörényű és leggyorsabban 

vágtázó musztáng volt.  

Egyik reggel azonban lovászunk arra ébredt, hogy imádott lova megszökött. 

Hiába szólongatta, keresgélte, a gyönyörű musztángnak csak hűlt helyét találta. 

Feltarisznyázott hát a lovászember, és kedvence keresésére indult. Ment, 

mendegélt három nap, három éjjel megállás nélkül, de kedvenc lovára csak nem 

bukkant. Jaj, de keserves volt ez az út! 

A negyedik napon egy aprócska faluba érkezett, ahol végre már emberekkel is 

találkozott. Kérdezősködni kezdett a falubeliektől: 

- Nem láttatok véletlenül egy gyönyörű paripát?  – kérdezte a lovászember 

egy idősebb házaspártól. De ők csak a fejüket rázták, és azt mondták: 

- Már idejét sem tudjuk, mikor járt erre idegen 

ember, nemhogy még paripa! Pedig láthatod, 

szép kort megéltünk!  

Ketten együtt lehettek vagy kétszáz évesek. 

Szomorúan kullogott tovább emberünk. Már majdnem 

a falu határában volt, mikor egy takaros 

tanyagazdasághoz ért. Gondolta, szerencsét próbál, 

hátha erre látták az ő csodaparipáját. Éppen a pajtához 
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ért, mikor egy szépséges szép leány jött feléje lipicai lova hátán. A legény 

megszólította: 

- Hallod-e te szép leány, nem láttál erre vágtatni egy csodás musztángot? 

A leány fürgén lepattant lova hátáról, s közelebb lépett a lovászhoz. Majd így 

szólt: 

- Láttam bizony, éppen ma reggel sikerült a lovaim közé becsalogatnom – 

felelte csillogó szemmel az ifjú lány. Majd rövid gondolkodás után így 

folytatta: 

- Tudsz-e valamilyen ismertetővel szolgálni, ami által tudom, hogy a te 

musztángodról van szó, nem másról? – kérdezte határozottan. 

- Persze, hogy tudok – és abban a pillanatban felcsillant a szeme –, hiszen 

kicsi kora óta az én lovam, s tudom, hogy a bal első lábán egy fehér folt 

díszeleg.  

Ahogy ezeket mondta, szeme megtelt könnyel, szíve melegséggel. Érezte lova 

közelségét. A lány a hátsó karámhoz vezette, ahol a lipicai lovak között ott 

játszadozott az ő büszkesége.  Átugrott a karámon, és rohant kedvencéhez, nem 

törődve azzal, hogy még baj is érheti. Örült a ló és lovasa is, hogy újra egymásra 

találtak. 

- Ha már ez ilyen jól alakult, akkor most 

már ki is lovagolhatnánk együtt! 

Nyeregbe pattantak, és hosszú lovas túrát tettek a 

környéken. Lélegzete elállt a fiatal embernek  

attól,  amit itt látott:  selyem füvű rét, dús legelő, 

sebes folyású patak, amerre csak a szem ellátott. 

Innentől kezdve a fiú és a leány jó barátok lettek 

és együtt lovagoltak. Később a barátságból 

szerelem szövődött, és a leány a lovászfiú 

felesége lett. 

Talán még ma is együtt lovagolnának, ha a 

csodás musztáng el nem szökött volna. Aki nem 

hiszi, járjon utána! 

illusztráció: Farkas Ramóna  
                                   (8.a) 

A mesét kitalálta és lejegyezte: Szilágyi Marcell János  3.b 

                      Gratulálunk Marcinak a Mesefesztiválon elért   

                                                                1. helyezéséhez. 
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A Móra diákjai rendszeres 

látogatói a városi 

könyvtárnak. Amikor nem a 

könyvek között 

búvárkodnak, akkor éppen 

vetélkednek vagy kézműves 

foglalkozások keretében 

emlékként is hazavihető 

remekműveket alkotnak.  

 

 

A hatodikos színjátszó diákok a magyar 

népmesékre emlékezve mesei elemek 

felhasználásával, a magyar nyelv 

szavainak többféle jelentésére építve 

saját mesét alkottak, melyhez 

látványos díszletet is készítettek. A 

Télanyó című mese nagyon tetszett a 

kis elsősöknek. 

 

 

 

 

 

A zene világnapján a Móra 

minden tanulója  

és pedagógusa együtt énekelt. A 

Serkenj fel, kegyes nép kezdetű 

magyar népdal zenei kísérettel 

harsant fel a díszudvaron, 

mellyel a Kodály Zoltán 

emlékévnek is tisztelegtünk. 

Külön öröm volt számunkra, hogy az óvodások is velünk tartottak. 

TÉLANYÓ 

KÖZÖS ÉNEKLÉS 

ÜGYES KEZEK 
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Egy szép őszi napon a felsősök 

paprikaszedésen vettek részt.        

            A rövid eligazítás és reggeli után 

nekiláttunk a munkának. Gyorsan teltek a 

vödrök és a zsákok. A rövid pihenő sem 

törte meg a munkakedvünket. A szorgos 

kezek hamar megtöltötték a zsákokat. Jó 

hangulatban telt ez a délelőtt. A 

munkánkkal összegyűjtött pénz az 

osztályok jutalma lesz.  

 

Körtvélyesi Kitti 6.a 

 

 

 

Az őszi papírgyűjtés idén sem maradt el. 

Ilyenkor megmozdul az egész iskola, alsós  

és felsős, sőt a szülők is aktivizálják magukat ezen a 

két délutánon. Előkerülnek a sufniból a talicskák, és 

csapatostul veszik nyakukba a várost. Kiváló 

közösségi program ez minden ősszel és minden 

tavasszal. 

 

 

                                        Nagy döntés előtt állnak   

                                        most a 8.-osok. Azon fő a 

fejük, milyen sorrendet állítsanak majd fel a 

kitöltésre váró továbbtanulási papírjukon. Éppen 

ezért igyekeznek minden olyan 

lehetőséget kiaknázni, melynek során 

alapos betekintést nyerhetnek a 

környező középiskolák hétköznapi 

életébe, közvetlenül kaphatnak 

tájékoztatást a meghirdetett szakokról és 

a további lehetőségekről. Gazdag 

élményekkel térnek haza 

nyolcadikosaink a nyílt napokról. 

EGY CÉLÉRT DOLGOZTUNK 

HULLADÉKGYŰJTÉS 

NYÍLT NAPOK 
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JUBILEUMI HANGVERSENY 

 

   Ügyes kezű citerásaink   

gyakran kapnak felkérést 

városi vagy környékbeli  

rendezvényekre. A Debrecenben megrendezett 

Katonadal Fesztiválon az Őszidő Kulturális 

Egyesület kórusát kísérték. Gyuró Miklós és 

Balogh Attila növendékek nyáron is sokat 

gyakoroltak tanárukkal, hogy a fesztiválokon 

és dalos találkozókon mindenkor kiváló 

teljesítményt nyújtsanak. Legbüszkébbek 

mégis a júniusban Egerben kiérdemelt 

Aranypáva Díjukra.  

 

 

 

Zenekedvelő gyerekeknek szóló 

ismeretterjesztő hangversenyek, városi rendezvényeken való 

közreműködés – visszatérő programok minden zeneiskolás számára.  

 

A napokban viszont 

nagyszabású jubileumi 

hangversenyre készülnek abból 

az alkalomból, hogy 25 évvel 

ezelőtt indult el az alapfokú 

zeneművészeti képzés 

Hajdúdorogon. A 

kulisszatitkokból annyit 

elárulhatunk, hogy viszont 

láthatjuk majd a zenei pályán 

sikereket elért volt 

tanítványainkat.  

 

Egy kiváló alkalom a kulturált 

kikapcsolódásra!  

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk. 

 

FELLÉPÉSEK 
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Helmeczi Bernadett - furulyatanár 

 

Piricséről származom, oda jártam általános és 

zeneiskolába. Zeneművészeti Középiskolában 

végeztem Nyíregyházán, később a Miskolci 

Egyetemen és a kölni Főiskolán tanultam 

előadóművész-furulya szakon. Kölnben 

tanítottam az iskola mellett 2 évig egy magán 

zeneiskolában. Tóth Kingát (zongorát tanít a 

zeneiskolában)  már Miskolcról ismerem, a 

távolság sem szakította meg több éves 

barátságunkat, ő hallott az üresedésről és 

ajánlott az állásra. Így kerültem a Mórába.  
 

 Horoszkóp? 
Kos. 

 Kedvenc zenei stílus? 
Mindent meghallgatok a rádióban, de sosem tudom, melyik dalt 

ki énekli. 
 Tévé vagy internet? 

Internet. 
 Tanítványok? 

Cukik. Ha olykor mérges vagyok, akkor is imádom őket. 
 Amikor éppen nem tanít? 

Meglátogatom a szüleimet és esküvőt szervezek. 
 Ha megnyerné az ötös lottót? 

Továbbra is tanítanék, mert unalmas lenne az élet munka nélkül. 
 Kedvenc zeneszerző? 

Hector Berlioz.  
 Utazás? 

Mindegy, csak meleg hely legyen, lehetőleg vízparttal. 
 Család? 

Van egy lánytestvérem. 
 Életfilozófia, mottó? 
Nincs kifejezett mottóm, ami nagyjából jellemző rám, az a maximalizmus. 
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Jobbágy Bianka – fuvolatanár 

 
-Tanár néni nagyon fiatal. Ez az első 

munkahelye? 

Nem, már több helyen is dolgoztam. 

Hajdúsámsonban szintén fuvolatanárként, a 

debreceni Kodály Filharmóniánál zenekari 

művészként, illetve részt vettem különböző 

hangversenykörutakon külföldi társulatok 

tagjaként.  

- Hol kezdte tanulmányait? 

Sátoraljaújhelyen, egy szlovák határ melletti kisvárosban születtem, itt 

jártam iskolába. Ezután jött Sárospatak, majd Debrecen, ahol a Zeneművészeti 

Karon végeztem. 

- Hogy érzi magát nálunk? 

Köszönöm, jól érzem magam. Sok mindennel és mindenkivel még 

ismerkedem, viszont azt már megállapítottam, hogy egy barátságos és kedves 

közösségbe érkeztem. Ennek nagyon örülök. 

- Tud-e valamilyen más hangszeren is játszani?  

           Igen, tudok zongorázni. A zeneiskolában a fuvola mellett második 

szakként tanultam a zongorát, ami aztán a szakközépiskolába kerülve mindenki 

számára szükségessé válik. A mai napig kedves hobbim marad, a fuvolaoktatásban 

is megkönnyíti a dolgomat ez az ismeret. 

-  Miért választotta ezt a pályát? 

           Szeretek zenélni, nélküle nem tudnám elképzelni az életemet. Úgy 

gondolom, hogy ez egy olyan pálya, amihez tehetségem van. Szerencsésnek 

érzem magam, hogy olyan szakmát tudhatok magaménak, ami a hobbim is, így 

mindennap újra és újra táplálkozhatom belőle. Szeretem az emberek felé 

közvetíteni a művészetet, szeretek a felnövekvő generációval, veletek dolgozni. 

- Mit üzen a Szófacsaró olvasóinak? 

           Talán azt szeretném még elmondani, mint a komolyzene művelője, hogy 

szeressétek a zenét. Próbáljátok ki magatokat, tanuljatok hangszeren játszani, 

énekeljetek, táncoljatok, fessetek! Ha be mertek tekinteni a művészetek világába, 

akkor csupa olyan dologgal találkozhattok, ami hasznotokra válik, így értékes, 

nyitott, sokszínű emberekké válhattok. 

 

           Örülök, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek, és remélem, hogy 

hosszú időn keresztül erősíthetem az iskola csapatát.      

 

Az interjút készítette: Körtvélyesi Kitti  
                    (a zeneiskola fuvola szakos növendéke) 
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Szakál Péterné  

 magyart tanít a felsőben, 

alsóban napközis nevelő 

 

 

- Sokak számára ismerős tanár 

néni, hiszen már korábban volt 

köze a Mórához. 

- Igen, a Mórában 7 éve kezdtem el 

dolgozni, amikor a kislányom 

óvodás lett. Ekkor még csak 

napközis nevelő voltam, az idén 

már 5. és 7. osztályban is tanítok 

magyart. 

- Ennyi év után milyen érzés volt újra munkába állni? 

- Mint minden diáknak, nekem is bele kellett rázódnom újra a 

munkába. Leginkább a zaj volt szokatlan számomra, ami 3 évig – 

míg otthon voltam a kisfiammal – elkerült engem.  

- Ha újra kezdhetné a karrierjét, akkor is ezt a hivatást választaná? 

- Ha újra kezdhetném a pályát, valószínűleg újra tanár lennék, vagy 

olyan foglalkozást választanék, mely gyerekekkel foglalkozik. Már 

gyerekkoromban szerettem tanárosdit, óvó nénist játszani. A 

gyerekek iránti szeretet már nem fog bennem megváltozni. 

- Hogy érzi magát közöttünk? 

- Vannak sikerélmények, de nehézségekkel is találkozom a 

mindennapokban. A gyerekek figyelmét sokszor nehéz lekötni. 

Minden magyaróra kihívás számomra. Igyekszem azokat az 

ismereteket is felhasználni a tanításban, melyeket a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolán szereztem. 

- Mit árulhatunk el a két gyermekéről? 

- Lilike lányom már 4. osztályos. Péter kisfiam az idén kezdte el az 

óvodát. 

 

Köszönjük a beszélgetést. Kívánjuk, hogy minden napja 

kellemesen teljen köztünk a Mórában. 

 

Karvaly Aliz Dominika és Szilágyi Kinga 

 6.-os diákszerkesztők 
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Szilágyi Edit 

 

alsós napközis 

nevelő és 

könyvtáros 

 

 

- Tanár néni már 

a korábbi 

években is tanított a Mórában. Miért maradtak ki az elmúlt évek? 

- Igen, legutóbb 2013-ban dolgoztam az iskolában. Azt követően 

Hajdúhadházra kerültem. Ott is informatikát tanítottam két évig. 

Majd 2015-ben eljöttem onnan, mivel májusban megszületett Máté 

nevű kisfiam. Vele voltam eddig otthon ez év szeptemberéig. 

 

- Kiket tanít az idén az iskolánkban?  

- Ebben az évben napközis nevelőként kezdtem meg a tanévet a 3.-os 

tanulókkal, mellette délelőttönként néhány órát a könyvtárban is 

vagyok.  

 

- Milyen pozitív élményei vannak szeptember óta? 

- Nagyon örültem, hogy visszajöhettem a Mórába, mivel itt kezdtem 

el tanítani. A napközis munkakör új feladat volt számomra, de 

pozitív élményként élem meg. A csoport tagjaival tudunk együtt 

dolgozni, játszani. Ők eddig még nem ismertek engem, de 

aranyosan fogadtak, és azóta hozzám is szoktak. A másik pozitív 

dolog, hogy szeptemberben Kitti nevű kislányommal együtt 

kezdhettük a tanévet.  

Minden diák nevében kívánjuk, hogy érezze jól magát körünkben, 

és továbbra is csak pozitív élményekkel térjen haza szeretteihez. 

 

Edit nénivel beszélgettek:  

Tóth Eszter és Nagy Antónia 6.-os  

diákszerkesztők 
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Mislovics Andrea 

intézményvezető-helyettes; 

történelmet tanít felsőben 

 

- Tanár nénit Hajdúdorogon szinte 

mindenki ismeri, eddig viszont csak 

felnőtteket tanított. Mennyiben tér el a 

gyerekek és a felnőttek oktatása? 

 

Köszönöm a figyelmet és az érdeklődést. Mindig 

megtisztelő, ha egy ember munkájára ennyien 

figyelnek.  Eddig a Görög Demeter Művelődési 

Házban, mint muzeológus dolgoztam, városi rendezvényeket szerveztem, 

valamint pedagógusként a felnőttoktatásban is szerepet vállaltam.    

   Azonban eddig sem csak felnőtteket tanítottam. Az elmúlt bő másfél 

évtized alatt számos múzeumpedagógiai órát tartottam óvodásoknak és 

általános iskolásoknak. A tanítás metódusa mind a gyermekek, mind a 

felnőttek esetében ugyanaz: megfelelő tanulási technikák oktatása, az adott 

életkornak megfelelő tanagyag átadása. Természetesen az ismeretek 

átadásának módja különböző, ezt azonban mindig egy adott osztály, illetve 

az adott tanuló képességeihez kell igazítani.  

 

- Az esti gimnázium révén már van vezetői gyakorlata, egy újabb, 

igazgatóhelyettesi feladatkör hogyan fér bele a mindennapjaiba? 

Nem nagy teher? 

    Az intézményvezető-helyettesi munkakör ellátását örömmel vállaltam el. 

A mindennapi életben is szeretem, ha olyan feladatokkal találom szembe 

magam, amelyek megoldást igényelnek. A munkavégzés számomra nem 

tehertétel.  

 

- Hogy érzi magát közöttünk, mik a tapasztalatai a Mórás 

diákokról? 

    Amikor elvállaltam ezt az új feladatot, tudtam, hogy az eddigi 

megszokott életemben változások következnek be. Új embereket 

ismerhetek meg, új munkakapcsolatok alakulnak ki. Eddig a Mórás 

gyerekeket különböző rendezvényeken láthattam szerepelni, vagy éppen 



 21   

azokon dolgoztam velük együtt. Most pedig mindennap beszélhetünk, 

láthatjuk egymást.    

   Jelenleg két osztályban tanítok, és mind a két osztály tanulói - ilyen rövid 

idő alatt is - a szívemhez nőttek. Természetesen más volt egy rendhagyó 

óra keretein belül ismeretet átadni, és más hetente három órán kötelező 

tananyagot oktatni, azonban úgy gondolom, hosszú távon sokat adhatunk 

egymásnak. Hiszen a tanítás folyamatában a kölcsönösség, az egymásban 

való bizalom és egymás tisztelete vezethet eredményre.  

    

- Szeretne-e valamit üzenni az iskolaújságot olvasó diákoknak?  

   Remélem, hogy a Mórás diákok mindig örömmel jönnek az iskolába, 

hiszen jó ehhez a közösséghez tartozni. A tanári kar tagjaival együtt azért 

dolgozunk, hogy jól érezzék magukat. Az oktatás minőségi szinten tartása 

mellett, a közösség összetartó erejének erősítését tartom létfontosságúnak.  

   Fontos, hogy egymást értékeljük, megbecsüljük, mert csak így kaphatunk 

mi magunk is szeretetet és támogatást másoktól. 

 

Akik kérdeztek: Kondás Kíra és Szilágyi Kinga a 6.-ból 

 

 

 
A sokadik   

verseny   

élményei 

 

A Bolyai csapatversenyt minden évben 

matekból és magyarból hirdetik meg. 

Nagyon komoly felkészülés előzi meg az 

iskolák közötti megmérettetést. Négy fős 

csapattal kell nevezni minden alkalommal. 

Amikor megkaptuk a hírt, hogy bejutottunk 

az első 6 csapatba matekból, nagyon 

örültünk. Tudjuk, hogy mindenki nyerni 

szeretne. Nekünk is ez volt az álmunk. 

Elmentünk az eredményhirdetésre, ahol 

feszült izgalommal vártuk az eredményt. 3.-

ok lettünk. Ez nem kis teljesítmény megyei szinten. Büszke vagyok a 

csapatra, mert előkelő helyen végeztünk.              Szilágyi-Farkas Zsanett 6.b 
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          Miért éppen ő a kabalánk? 

 

Ugye ti is ismeritek a Micimackóból Fülest? Hogyan is lett ő a kézilabda 

csapatunk része? Az egyik 

csapattársunkat egy vásárlás alkalmával 

megbabonázta az egyik polcon lévő 

plüss figura. Úgy gondolta, semmiképp 

nem hagyhatja ott. Másnap az edzésre 

fel is hozta megmutatni nekünk. 

Mindenkit elvarázsolt a nagy füle és az 

ártatlan tekintete. Mindannyian 

magunkénak szerettük volna tudni. Így 

született az az ötlet, hogy legyen a 

csapatunk kabalája. Azóta minden meccsre elkísér bennünket.  

Tóth Eszter 6.b 

 
                                     Ha majd 2201-et írunk… 

 

2201. a csúcstechnológia korszaka. Ebben az időben nem luxus a 

kényelem. Megjelennek a háztartási robotok, akik minden házi munkát 

elvégeznek helyettünk. A hálószobában az ágy egy szóra megveti magát. 

Csak egy szavunkba kerül, és a gardrób szekrény odaadja nekünk a kért 

ruhát. A közlekedés is jelentősen felgyorsul, mivel az autókkal nemcsak a 

közúton, hanem a levegőben is egy pillanat alatt eljuthatunk, ahová 

akarunk. Természetesen az autónk mindent megért, és végre is hajtja, amit 

parancsolunk neki. Ez az 

intelligens jármű. És ha netalántán 

vásárolni akarunk, a bevásárló 

listát egy monitor elé tartjuk, ami 

azonnal kapcsolatba lép az okos 

bevásárlási kocsival, és pár perc 

alatt összegyűjti a kívánt terméket.  

2201. azért a csúcstechnológia éve, 

mert a gépeknek köszönhetően a 

munka és a tanulás után több lehet 

a szabad időnk, így élvezhetjük az 

életet. 

                            Asztalos Ákos 6.a 
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                      Mi lenne, ha…? 

 

Éppen a házi feladatomat csináltam, amikor 

valami furcsa, különös hangra lettem 

figyelmes. A rejtélyes hanggal nem törődtem, 

így hát folytattam a lecke írását. Hajtott a 

kíváncsiság. Kimentem hát az ajtón, de valami 

egészen titokzatos helyen landoltam. 

Körülöttem kicsi, három szemű manók 

járkáltak. Megkérdeztem az egyik apró kis 

lényt, hogy hová is kerültem, mire így válaszolt: - Ez itt az elvarázsolt 

Minyonok bolygója, és azt mondták, hogy nagyon jól érzik itt magukat. 

Hogy is nézett ki ez a bolygó? 

Minden sokkal kisebb volt, mint a 

Földön, a házikókat bunkernek 

hívták, melyek szivárvány színűek 

voltak. Azt szerették volna, hogy 

maradjak ott velük, és garantáltan 

szuperül fogom érezni magam. 

Szívesen maradtam volna, de 

nekem már van otthonom. Viszont 

minden héten ellátogattam 

hozzájuk. Hogy hogyan jutottam el 

a bolygóra, az maradjon az én kis titkom!                     Körtvélyesi Kitti 6.a 

============================================ 
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MESÉS alkotások – MESÉS SIKEREKKEL 

HAJDÚDOROGI MESEFESZTIVÁL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESEÍRÁS: 

3-4. osztály: 

Hegedűs Antónia 4. a - különdíj 

Kelemen Kornélia Léda - Szakál Liliána 4. b - különdíj 

Koszta Fanni 4. b - különdíj 

Prepuk Fanni 4. a – II. helyezés 

Rácz Kíra 4. a – II. helyezés 

Szalka Tamás 4. b – III. helyezés  

Szilágyi Marcell János 4. b – I. helyezés 

6. osztály: 

Kondás Kíra 6. a - különdíj  

7. osztály: 

Farkas Dzsenifer 7. b – I. helyezés  

Halmágyi Dorka 7. b – III. helyezés 
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RAJZ; TÁRGYALKOTÁS: 

2. osztály: I. Gulyás Nóra 

                                            Nagy Panna  

                              II. Korondán Vivien 

                              III. Balogh Máté 

            3. osztály: I. Kőszegi Karina 

                                  Kuripla Lili 

                              II. Péter-Szabó Tímea 

                              III. Percze Magdolna 

            4. osztály: I. Prepuk Fanni 

                              II. Petrás András 

                                   Fehérvári Antal 

            5. osztály: I. Czifra Rebeka 

                              II. Muhar Zsófia 

                              III. Kovács Krisztián 

 Különdíjas: Balogh Viktor 

                                              Berencsi Mónika 

 

RAJZPÁLYÁZAT           Tóth Miklós: 1. helyezés 
 

„Októberben Daruvonulás a Hajdúságban címmel rajzpályázatot hirdetett 

a Zöld Kör Környezetvédő Egyesület Hajdúböszörményben. 

Nekem kedvenc költöző madaram a daru, és évek óta követem 

családommal a magyarországi 

leszállóhelyeiket a Hortobágyon. 

Vártam már egy ilyen lehetőségre. 

Nagyon megörültem a pályázatnak. 

Szerettem volna megörökíteni repülés és 

leszállás közben a darvakat. 

Amikor átadtuk a szervezőknek a 

képemet, láttam az arcukon, hogy tetszik 

nekik, de arra nem gondoltam, hogy az 

első helyet szerzem meg. 

Nagyon örülök, és várom a kirándulást a 

Kárpátok lábához, melyet a helyezéssel 

nyertem.” 

 

Tóth Miklós 7.a 
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ROMA KI MIT TUD? 

TEHETSÉGKUTATÓ VETÉLKEDŐ  

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

 
Farkas Ramóna   III. helyezés 

 

„Szeretek tanulni. Tudom, hogy csak szorgalommal és 

tanulással érhetek el valamit az életben. Vannak 

céljaim, és nap mint nap teszek azért, hogy ötösök 

kerüljenek az ellenőrzőmbe.  A siker engem is boldogít, 

ezért nagy büszkeséggel álltam Hajdúböszörményben a 

színpadra, hogy elmeséljem népünk eredetének 

történetét, a Madarakból lettünk című mondát.”  

 

 

 

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI 

VETÉLKEDŐ 
 

2. helyezés 

 

Csapattagok: Jádi Emma, Fodor Bori Száva, 

Kerékgyártó Ádám (4.b) 

 

 

 

VÁROSI MONDA FELOLVASÓ VERSENY 

 
Debreczeni Péter (6.b) 

1. helyezés 

 

Tóth Evelin (8.b) 

2. helyezés 

 

Percze Márton (6.b) 

3. helyezés 
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DIÁKOLIMPIA  KÖRZETI LABDARÚGÓ VERSENY  

HAJDÚNÁNÁS 
 

1. hely  
III. korcsoport  

Fehér Dénes 

Békési Imre 

Lakatos Ferenc 

Tóth Kristóf 

Kökényesi János 

Sándor Péter 

Patai Lukács 
 

2. hely  
I. korcsoport  

Petrás János 

Toronyai Lajos 

Czifra Miklós 

Czipa Milán 

Simon Balázs 

Cserepes Viktor 

Török Áron 

Lakatos Denisz 

Lakatos Levente 

Kondás Tibor 

Rácz György 

 

3. hely  
II. korcsoport 

Kerékgyártó Ádám  

Kovács Zoltán  

Lakatos Máté   

Nagy Zoltán  

Pidl Ákos  

Rácz György  

Rafael György  

Szilágyi Zoltán 

Kiss Bálint 

Lakatos Kevin 

Rafael Gábriel 
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BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY – 

MEGYEI 

FORDULÓ 

 

3. helyezés 

 
Csapattagok: 

Szilágyi-Farkas Ádám, 

Jádi Péter, Körtvélyesi 

Kitti, Szilágyi-Farkas 

Zsanett 
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Hány különbséget fedezel 

fel a két kép között? 
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Töltsd ki a következő nyerő szelvényt, majd vágd körbe, és dobd be a 

bejárati ajtónál a folyosón elhelyezett Szófacsaró-ládába! Év végén értékes 

ajándékot sorsolunk ki! Akár te is lehetsz a szerencsés nyertes. 

 

2017. 

november 25. 

az iskola 

díszterme 

 

vendégvárás: 18.00 

 

zene: 

Gyérmán 

Sándor 

 

belépő: 4500 Ft 

 

támogatói 

jegy: 500 Ft jegyvásárlási 

lehetőség: 

az 1. emeleti 

irodában 

jó társaság, 

kellemes 

hangulat 

 

Név:……………………………………….     osztály: ……………… 


