
 

 
 

  

 

A beiskolázás előtt álló gyerekek szüleinek és mindenkinek, 
aki többet szeretne tudni rólunk. 

 
 

 

 

 

 

 

Szeptembertől éljük meg együtt a tanulás, a siker, a 

kikapcsolódás örömét! 

 
Az iskolaválasztás mérföldkő egy család életében. Szülőként mind-

annyian feltesszük a kérdést: mit tartunk egy iskolában legfontosabb érték-

nek, mi az, ami alapján döntünk? Tudja-e biztosítani egy iskola és az ott 

dolgozó pedagógusok, hogy gyermekeink lélekben egészségesek és erősek 

maradjanak? Mindannyian olyan iskolát képzelünk el, ahol gyermekünk jól 

érzi magát, ahová reggelente szívesen indul, ahol képességeit felismerik és 

fejlesztik. Mi ismerünk ilyen iskolát:  a MÓRA 
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 A tavasz mindig a megújulás és a 

csodálatos változások időszaka. A nap 

egyre erősebben süt, a fák felveszik 

színes jelmezüket, a költözőmadarak 

visszatérésükkel jelzik, hogy közeleg a 

nyár. 

A ti életetekben pedig az egyik 

legemlékezetesebb életszakasz kezdődött 

el az elmúlt hónapokban. A Móra iskola 

izgalmas programokat szervezett 

számotokra, hogy minél szélesebb 

információkat szerezzetek a sulis élet 

szèpségeiről. A szerdai ovi-suli 

foglalkozások, az ovifarsang, a mini angolóra, a nyílt nap vagy a vásározó 

mind-mind azt a célt szolgálta, hogy bepillantást nyújtsunk az életünkbe, 

hogy megízleljétek a rátok váró élet sava-borsát. 

Hatalmas szeretettel készültünk a Ti fogadásotokra, hisz számtalan örömöt 

és új színvilágot hoztatok diákjaink és tanáraink mindennapjaiba. 

Valahányszor láttam a csillogó kis szemeteket, a mosolygó arcotokat, 

boldogság öntötte el a szívemet. 

Hálás vagyok szüleiteknek, hogy lehetőséget adtak a Mórának a 

bemutatkozásra, arra, hogy szóljunk hozzátok, hogy élményeket adjunk 

nektek, hogy néhány órát veletek töltsünk. Bízom benne, hogy segítettünk 

nektek a döntési folyamatban, a megfelelő iskola kiválasztásában, mely a 

családok számára az egyik legnehezebb feladat a közös élet során. 

Természetes, hogy minden édesanya és valamennyi édesapa biztonságos, 

családias, szakmailag felkészült és modern iskolát keres gyermeke szàmára. 

Nàlunk kiváló pedagógusok garantálják a középiskolára való felkészülés 

sikerét, a biztos tudás megalapozását. Befogadó, nyitott szemléletünkkel 

megtanítunk téged a mások elfogadására, tiszteletére, a tudásátadás és a 

segítségnyújtás fontosságára. 

A Móra sok mindenben olyan, mint a tavasz, hisz sokszínű, vidám, 

folyamatosan megújuló iskola. Már csak egy valaki hiányzik közülünk: Te! 

Mórás kisdiákként megtapasztalod majd, hogy milyen jó is közénk tartozni. 

Mi pedig tudjuk, hogy te is új színt hozol majd a mi világunkba! 

Nagyon várunk rád! 

Nagy Ilona 

intézményvezető 

Kedves 

Óvodások! 

Tisztelt 

Szülők! 
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Az oktatás feltételei; 
képzési rendszerünk 

 
 

    321 általános iskolai tanuló nevelését, oktatását végzi a tantestület. 

A szaktanári ellátottság teljeskörűen biztosított.  

7 alsó tagozatos osztály saját tanteremben, a 8 felső tagozatos osztály 

részben szaktantermi rendszerben tanul a Líceumban és a főépületben. 

 

- 1. és 2. évfolyamon két tanító néni foglalkozik a 

gyerekekkel. 

- Már 1. osztályban elkezdődik az 

idegen nyelv és informatika 

oktatása. 

- Csoportbontásban  a kiscsoportos 

oktatás előnyeit már az alsó 

évfolyamon élvezhetik a gyerekek: 

3. osztálytól magyarból és 

matematikából, 4. osztálytól pedig 

angolból. 

Hajdúdorog közoktatásának a 
minőség iránt elkötelezett 

általános iskolája 
 

Címünk: Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Telefonszámunk: 06-52-572007 

 

Internetes oldalunk:  
www.mora.hajdudorog.hu 

e-mail: 
mora.hajdudorog@gmail.com 

 

Alapítványunk: 

Korszerű Oktatásért Alapítvány 

Móra – a város szívében 
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A hasonló képességű gyerekek az 

adott csoportban eredményesebben 

dolgozhatnak. 

 

 

A megújult 300 férőhelyes 

díszterem kiváló 

lehetőséget biztosít 

a kulturális, 

szórakoztató, 

közösségi 

rendezvényeinkhez. 

 

FARSANG, 

KARÁCSONY, 

TOJÁSTÖRŐ, 

MIKULÁS-BULI, 

DIÁKBÁL, 

TAVASZVÁRÓ, HANGVERSENYEK, NEMZETI ÜNNEPEINK, 

MÓRA-BÁL 

 

    Modern számítógépekkel felszerelt szaktantermek, 

digitális táblák, korlátlan internethasználat, tanulói 

mini laptopok, tabletek - mindezek az ismeretanyag 

Évek óta több órán is 
csoportbontásban vagyunk. 
Megszoktuk, hogy nem 
mindig az osztálytársakkal 
tanulunk, hanem 
képességeink és 
teljesítményünk alapján 
külön csoportokban 
dolgozunk.  Előnye, hogy 
mivel kisebb a létszám, a 
tanárainktól nagyobb 
odafigyelést kapunk, a 
tananyagot pedig 
mélyebben elsajátíthatjuk.” 
                      5. évf. 3. csoportja 
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bővítését és elmélyítését, a 

modern, korszerű oktatás 

előnyeit erősítik. 
 

 

Az egyéni képességekhez 
igazodó fejlesztő munka  

 

a/ A nehézségekkel küzdő tanulók 

segítése:   

 

1-2. évfolyamon a fejlesztő-csoportban, 3-8. évfolyamon felzárkóztató 

foglalkozással. Logopédus, iskolapszichológus, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus és gyógytestnevelő segíti a nevelő-oktató munkát. 

 

b/ A tehetséggondozás:  

 

A Móra Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Kiemelt feladatnak 

tekintjük a tehetséges gyerekek foglalkoztatását és versenyeztetését. Az 

elmúlt években számos tehetséggondozó pályázatot nyertünk. Diákjaink 
hosszú évek óta sikeresen szerepelnek a területi, megyei és országos 
versenyeken: matematika, fizika, anyanyelv, szépkiejtés, versmondás, 
rajz, képzőművészet és a zeneművészeti ágazatok területén. 
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Művészetoktatási képzés 
 

                       

 

 
 

 

 
 

AKKOR NÁLUNK A HELYED! 

 
Iskolánk zene-, képző- és táncművészeti képzéseire az általános iskolai 

korosztályból várjuk a jelentkezőket. Ha van kedved, nálunk énekelhetsz, 

hegedülhetsz, zongorázhatsz, furulyázhatsz, fuvolázhatsz, gitározhatsz, 

trombitálhatsz, citerázhatsz, dobolhatsz, rajzolhatsz és néptáncot is 

tanulhatsz. Csoportos foglalkozásainkra – szolfézs előképző, grafika, 

néptánc – történő jelentkezés esetén külön meghallgatást, felvételit nem 

tartunk. Azon érdeklődők számára, akik tavasszal még nem tudják 

biztosan eldönteni, hogy szeretnének-e foglalkozásainkon részt venni, 

szeptember elején pótbeiratkozást tartunk. 
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A művészeti nevelés meghatározó kisiskolás korban: 
 a gyerekek érzelemvilágán keresztül egész személyiségüket formálja; 

 minden érzékszervüket megdolgoztatja; 

 megerősíti az énképüket és az önbizalmukat; 

 megszilárdítja a fegyelmet és a kitartást; 

 javítja a memóriát és koncentrációt; 

 fejleszti a kommunikációs készségeket, az érzelmi és társas 

intelligenciát; 

 hozzájárul a gyermek értelmi, érzelmi, társadalmi, nyelvi és fizikai 

készségeinek fejlődéséhez.  

S ami a legfontosabb: sok-sok örömöt nyújt.  
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A művészeti iskola sokféle ágazata közül én a zeneművészeti 
irányt választottam. Emlékszem, az előképzőben megtanultuk 

a hangokat, ismerkedtünk a ritmussal, majd jött a 
hangszerválasztás. Én a fuvola mellett döntöttem. Kezdetben 
furulyán tanultam, majd később kezdtem el fuvolázni. Nagyon 
fontosnak tartom a zentanulást, mert nemcsak a hallásunkat, 
hanem a memóriánkat is fejleszti. Felemelő érzés, amikor az 
iskolánk kórusa énekel, mi pedig az aláfestő zenét biztosítjuk. 
Jól képzett pedagógusok tanítanak bennünket. Alaposan 
felkészítenek minden fellépésre, bátorítanak, ha ki kell 
állnunk a színpadra. A tanszaki fellépés, a tavaszi 
hangverseny, a karácsonyi meghívásaink… - mind nagyon 
emlékezetes pillanatok.  
Amikor az első anyák napi ünnepségen furulyázhattam az 
anyukámnak és a nagymamámnak, azt soha nem fogom 
elfelejteni. 

Kompár Bianka zeneiskolás tanuló 
 

 

 

 

  Tanórán kívüli lehetőségeink: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fizika 

matek 

kézilabda 

foci 

grafika 

média 

tanulás 

tanítása 

angol 

zene 

tánc 
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„ISMÉT A MÓRÁT VÁLASZTJUK” 
 

Én, mint 3 gyermekes családanya legkisebbik 

lányommal könnyű helyzetben vagyok, hisz már 

megtanultam a legfontosabb szempontok szerint 

dönteni. 

Ami számomra a legfontosabb, hogy gyermekemet olyan emberek 

közé engedjem, akikben megbízom, hisz a nap legnagyobb részében 

velük lesz. Biztonságot, figyelmet, tudást, szeretetet és családias 

környezetet biztosítanak gyermekemnek. Fontos az iskola jó 

felszereltsége, amelyben a tudást maximálisan el tudja majd sajátítani. 

Erre megtaláltam a számomra megfelelő intézményt: A Hajdúdorogi 

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. 

Ami nagyon tetszik, hogy már óvodás korban 

megismerkedhetünk a leendő iskolánkkal és 

pedagógusainkkal az ovi-suli keretén belül. Itt 

játékos foglalkozáson vesznek részt, amit a 

gyerekek szeretnek. Éneklés, ügyességi feladatok, 

kézműves foglalkozások, labdajátékok és ehhez hasonló feladatok 

várnak a kicsikre. 

Fontos számomra az is, hogy nyílt nap keretében bepillantást 

nyerhetünk a mindennapjaikba. Rengeteg versenyen vesznek részt, 

iskolai, megyei és országos tanulmányi versenyeken is, melyben a 

felkészítő tanárok szerepe nagyon fontos. Délutáni órák, szakkörök és 

rengeteg munka, amit egyénileg a gyerekekre szabva végeznek. 

Köszönet érte. Csoportbontásban vannak gyerekeink, hogy mindenki 

képességének megfelelően tanulhasson. 

Rengeteg szakkörből választhatunk: grafika, szolfézs, zene, sport, 

énekkar, rajz , néptánc, médiaszakkör, ahol a gyerekek maguk 

szerkesztik az iskolaújságot, a Szófacsarót. 

 

Színes programokat szerveznek a gyerekeknek egész évben, melyből a 

szülők is kivehetik részüket. Itt megismerkedhetünk közelebbről a 

szülőkkel és tanárokkal is.  Gondolok itt a felnőtt bálra, mikulás-bulikra, 

farsangra, táncbemutatókra, amit a gyerekek adnak elő nekünk, 

A SZÜLŐ 

SZEMÉVEL 
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szülőknek, anyák napi műsorokra, diákbálra, családi napokra, 

jutalomkirándulásra és a már hagyománnyá vált rekordkísérletre, 

mellyel egy ország ismerhette meg Hajdúdorog nevét. 

Szakképzett pedagógusokra bízom gyermekemet, és nemcsak a kötelező 

tanítási napokon, hanem a tanév végi nyári táborokba is szívesen 

elengedem. Nagy segítség ez több dolgozó szülőnek, hogy az iskola 

befejeztével is vannak lehetőségeink gyermekeink elhelyezésére, ahol 

tartalmas programokon játékosan tanulhatnak tovább. 

Ezt az iskolát csak ajánlani tudom minden szülőnek!  

Kondásné Faragó Anita 

3 gyermekes családanya 
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Én is itt kezdtem az első osztályt… 

 

Minden szülő számára nehéz döntés, 
hogy melyik intézménybe íratja leendő 
elsős gyermekét. Különböző szempontok szerint mérlegelnek: az 
oktatás színvonala, a tanító néni, az osztály összetétele, a hangulat. 
Több szülő azért választja az adott iskolát gyermekének, mert 
családtagjai is ott tanultak, és meg voltak elégedve a 
pedagógusok munkájával is. Mi is azért választottuk a 
Móra iskolát, mert már két nagyobb gyerkőcöm is ott 
tanult. Mint diák, én is itt kezdtem az első osztályt 
1980-ban. Azóta rengeteget fejlődött az iskola, szépült és 
korszerűsödött. A gyerekeknek pedig mindig bőven van 
lehetősége olyan gazdag programokra, ami 
összekovácsolja a pedagógusokat és a diákokat. 
 

Pócsiné Szabó Mária Éva 

                                                                              szülő 

 

Heti rendszerességgel járnak 
úszni a diákok az újfehértói 
uszodába. Az 1. félévben az 5. 
évfolyam, a  2. félévben a 4. 
évfolyam diákjai tanulnak úszni. 
„Négy éves korom óta tudok úszni. 

A nyári úszótanfolyamot is 

igyekszem kihasználni, mely 

kellemes időtöltést jelent számomra. Amikor megtudtam, hogy az 

iskolában is lesz lehetőségünk uszodába járni, nagyon megörültem. 

Szeretem, amikor a medencébe csobbanhatok, jólesik, ahogy úszás 

közben siklok a vízen, és közben minden porcikám átmozgatódik. A 

felnőttektől mindig azt lehet hallani, hogy az úszás nagyon egészséges. 

Én is így gondolom.”                                              Szalka Tamás 5.b 
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Természetes, hogy ez a mi iskolánk 

 

Negyedik gyermekünk a családban Jancsika. A 2019-
2020-as tanévben ő is a Móra falai között kezdi meg 
általános iskolai tanulmányait. Döntést hozni 9 éve volt 
nehéz, amikor Sándor kezdett. Azóta természetes, hogy ez 
a mi iskolánk.  
Az ovisulit feltétlenül megemlíteném, 
hiszen sok-sok játék formájában 
ismerkednek az iskolai elvárásokkal, hála 
Ilike néni áldozatos munkájának. Bátran 
állíthatom az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján, hogy az iskola tanárainak kitartó 
munkája és lelkesedése néha erőn felüli, 
amivel a gyerekeinket segítik. A 
tanulmányi versenyeken mindig előkelő 
helyen végeznek, hisz minden tehetséges 
gyerek kap lehetőséget bizonyítani. 
Számunkra fontos szempont volt a 
művészeti ágazat. Én a zenét szerettem volna inkább, de a 
grafika szak lett a befutó. Mónika a továbbtanulását is 
ezen a vonalon képzeli el. Az elmúlt évek során az iskola 
épülete hatalmas átalakuláson esett át, korszerű és 
modern épületben folyik az oktatás. Tiszta szívvel 
ajánlom bármelyik ballagó ovis 

szülőjének, mert a Mórában 
gyermeke egész biztosan jó kezekben 
lesz. 
 
 
Berencsiné Borsi Nóra 
többgyermekes anyuka 
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Mint minden évben, kíváncsian vártuk az ovisokkal való találkozást. 

Tudtuk, hogy a játék öröme bennünket is lázba hoz majd. 

Diákszerkesztő társaimmal egy kellemes délutánt töltöttünk az ovisok 

körében. A gyerekek szívélyesen fogadtak. Tapsoltak, ugrándoztak, 

ujjongtak. Ilike néni irányításával nagyon élvezték a mondókákat és a 

képességfejlesztő játékokat. Remekül éreztük magunkat, mert kicsit 

nosztalgiázhattunk, sőt még házi feladatként színezőt is kaptunk.  
Berencsi Mónika 7.-es diákszerkesztő 
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Felmenő rendszerben mérjük a gyerekeknek 

a tanuláshoz szükséges alapvető 

képességeit különböző évfolyamokon. A 4 

év gyakorlata bizonyítja, hogy a módszer 

bevált: eredményes a tanulók fejlesztése. 

    

         • Melyek ezek a képességek? 

• A beszéd, hang hallása, írásmozgás koordináció, a figyelem, a 

mennyiségi viszonyok, a térirányok ismerete és az alapvető 

gondolkodási műveletek. A helyes és gyors 

íráskészség, a leggyakoribb magyar szavak 

ismerete, a pontos, értelmező olvasás és a hiba 

nélküli alapműveletek alkalmazása.  

        • Milyen jellegű feladatok ezek? 

• Nem tantárgyi tudást mérünk. Időre kell 

összeadni, kivonni, szorzótábla, másolás, képekhez 

szavak keresése stb. 

        • Mik voltak az első tapasztalatok? 

• A mérés azt bizonyította, hogy sokan fejlesztésre szorulnak. A fejlődés 

viszont látványos. 

        • Hogy zajlik a fejlesztés? 

• A fejlesztés folyamatos. Mindennap a tanítási órákon van néhány perc, 

amikor ezzel foglalkoznak a tanulók.  Ez viszont nem jelent 

megterhelést a házi feladatokban. 

       • Eredmények? 

• A gyakorlás hatására kimutathatóan, látványosan 

fejlődnek a gyerekek. A legfőbb cél az, hogy ezeken a 

területeken mindenki elérje az optimális szintet, 
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ugyanis ezen képességek birtokában minden tantárgyat sokkal 

könnyebb tanulni, valamint világossá válik, hogy a tanulás mennyire 

fontos és hasznos a mai világban. 

 

 

 

 

Polgármester úr mindig is szívén viseli iskolánk sorsát, mivel egykoron 

ő is itt tanult, sőt még tanított is. Ezért szeretne a suli jelenlegi és 

jövendőbeli diákjainak kedvezni, hogy szebbé és jobbá tegye azt a 

környezetet, ahol tanulnak, ahol a napjuk nagy részét töltik. Mi pedig 

ennek nagyon-nagyon örülünk, sőt igyekszünk megbecsülni ezeket az 

értékeket. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Köszönjük! 
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Iskolánk alapítványa a Korszerű Oktatásért Alapítvány 

 

 

Működésével 

gazdagítja az 

iskolai közösség 

lehetőségeit, 

értékei „kímélik” az iskolai 

költségvetést, hiányt 

pótolnak.  

Célja, hogy minél több 

gyereknek lehetőséget 

nyújtson a szabadidő 

hasznos eltöltésére a nyári 

táborok támogatásával, ill. 

anyagilag segítse a 

tehetséges gyerekek 

versenyeztetését.  

 
Mindezek fenntartásához 

szükség van a személyi 

jövedelemadók 1 %-ára, a 

gazdálkodó szervektől kapott 

támogatásokra, 

magánszemélyek felajánlásaira 

és az elnyert pályázatokra. 
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A pályázat célja: 

 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben célul tűzte ki az 

egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések 

megvalósítását. A Korszerű Oktatásért Alapítvány sikeresen 

pályázott és megnyerte az EFOP-1.8.5-17-2017-00267 

azonosítószámú projekt kivitelezését. A pályázat keretében a 

diákok felvilágosítást, érdemi információt szerezhetnek az 

egészséges életmódról és a helyes táplálkozásról.  

 

 

A program megvalósításának időszaka: 

 
- A pályázat 18 hónapos időtartamú, 2018. április 2-től vette 

kezdetét és 2019. október 31-ig tart. A program egyik 

megvalósítója Boda Lászlóné „Borika” dietetikus, akinek 

segítségével már első körben megvalósult a gyerekek táplálkozási 

szokásainak felmérése, a kérdőívek 

kiértékelése, szülők és gyerekek 

tájékoztatása az eredményről (kiemelt 

figyelmet fordítva a rizikócsoportba 

sorolható gyermekekre). A projekt 

végén egy ehhez hasonló kérdőíves 

felmérésre szintén lehet majd 

számítani. 

Móra iskola - HAJDÚDOROG Korszerű Oktatásért Alapítvány 
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Az iskolai konyha és a tankonyha korszerűsítéséhez ez a 

pályázat is hozzájárult.  

 
- Az iskola étkezőjének és 

tankonyhájának fejlesztése 

érdekében jelentős eszköz- és 

bútorbeszerzés valósult meg, 

továbbá az iskola épületébe 4 

db fali ivókút is beszerzésre 

került. A projekt keretében 

több érdekes program valósult 

már meg. További 

ismeretterjesztő előadásra, az 

újonnan kialakított, felszerelt 

tankonyhában pedig több 

szemléletformáló program 

megvalósulására, 

megtartására, 2019 tavaszán 

pedig egy tankert kialakítására lehet még számítani. 

 

Néhány tervezett program: 

         mintaétrendek, mintareceptek bemutatása 

         konyhai higiénés ismeretek, fejlesztések 

         konyhakerti ismeretek elsajátítása  

    (elmélet, gyakorlat) 

         ételkészítés, ételkóstolás 

         salátakészítés (tankerti alapanyagokból) 

         gyümölcsnap 

         rajzverseny 

         főzőverseny 

         információs napok   

 

 MÓRA 

MÓDRA 
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20 milliós állami támogatással valósult meg iskolánk 14 

tantermének burkolatcseréje, a 

tankonyha kialakítása, a 

mellékhelyiségek felújítása, 

sport- és szemléltető eszközök, 

valamint iskolabútorok 

beszerzése.  

A november végi hivatalos 

átadáson részt vett dr.Tiba 

István országgyűlési 

képviselő, Tóth Lajos Árpád 

tankerületi igazgató és Csige Tamás, 

városunk polgármestere is.  

(Az eseményről a Napló is tájékoztatott, a cikk és a fotók megtalálhatók a 

HAON honlapján) 

 

 

 

 

A diákok birtokba 

vették a modern 

tankonyhát. 

Használatával 

nemcsak korszerűbb 

és otthonosabb 

környezetben 

tevékenykedhetnek, 

hanem 

eredményesebb lesz a családi életre való nevelés is.  
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Diákújságíróink felkeresték Csige Tamást, városunk 

polgármesterét, hogy rövid interjút készítsenek a legutóbbi 

pályázattal és önkormányzati támogatással megvalósuló 

fejlesztésről, melynek kapcsán az iskola konyhája is megújult. 

Köztudott, hogy a Móra konyhája nemcsak nektek főz, hanem a 

bölcsiseknek, az ovisoknak, a szociális étkeztetésben résztvevőknek 

is. Évek óta terveztük ennek a konyhának a felújítását, és már 

többször nyújtottunk be pályázatot. Kétszer nem jártunk sikerrel, de 

most 40 millió forint támogatást kaptunk Magyarország 

kormányától, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Úgy 

gondoltuk, ha már hozzányúlunk a konyhához, akkor teljesen fel kell 

újítani. Ehhez még kb. 36 millió forint saját forrást is hozzátettünk, 

így 76 millió forintból újulhatott meg a Móra konyhája. Az utolsó 

négyzetcentiméterig felújítottuk. Új főzőedények, üstök kerültek 

beszerzésre, a sütőkkel, konyhabútorokkal együtt. A legfontosabb a 

konyha páraelszívó rendszere, így már nem lehet érezni az egész 

intézményben a készülő ebéd illatát. A konyhában 21. századi 

minőségben készülnek el az ételek. Ez fontos elem volt a felújítás 

kapcsán.  

Elmondhatjuk, hogy szinte már nincs olyan 

része az iskolának, amit ne újítottunk volna fel – 

válaszolt kérdésünkre városunk polgármestere. 

Akik kérdeztek és jegyzeteltek:  

Kondás Kíra és Szilágyi Kinga  

7. osztályos diákszerkesztők 

 

Interjú a polgármesterrel 
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ANGOL OVISULI, KALANDTÚRA A ZENE ÉS A 
MŰVÉSZETEK VILÁGÁBAN, ÓRAMOZAIKOK, 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, TÁNC, ÁLLATSIMOGATÓ, 
KÖZÖS JÁTÉKOK ÉS FOGLALKOZÁSOK – családias, 

kellemes hangulatban 
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Kedves Óvodás 
Barátunk! 

 

Vegyél a kezedbe 

ceruzát, kösd 

össze a pontokat, 

majd színezd ki a 

rajzot! 

 
Kellemes időtöltést! 
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Első osztályos tanítók:  

Szilágyiné Szalka Enikő és  

Mudráné Szilágyi Ilona  
 

 
 
 
 
 
                       
                                                    
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intézményvezető:  Nagy Ilona 

igazgatóhelyettesek:  

            Mislovics Andrea       

               Nagyné Czipa Marianna 

 

Címünk:     

         4087 Hajdúdorog, Tokaji út 5.  

Telefon: 06-52-572007 

Internetes oldalunk:     

          www.mora.hajdudorog.hu 
 

A beíratás időpontjai: 
2019. április 11-12. 

csütörtök, péntek: 

8.00 – 18.00 
(az iskola I. emeletén) 

részletek a honlapon 
 


